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1 UVOD 

V zadnjih letih se tudi v Sloveniji vse več govori o problematiki invazivnih tujerodnih vrst 

ali invazivk. Gre za vrste, ki jih je človek hote ali nehote prenesel v novo okolje. V 

zadnjem stoletju se je močno povečalo trgovanje, transport in turizem ter posledično tudi 

število tujerodnih vrst. Približno odstotek v novo okolje prinešenih tujerodnih vrst postane 

invazivnih. Invazivnost pomeni, da se razširijo v naravo ter uspešno razmnožujejo brez 

pomoči človeka ter s tem povzročijo različne spremembe v delovanju ali zgradbi 

ekosistemov. V novem okolju vplivajo na domorodne vrste in lahko povsem spremenijo 

ekosisteme (Jogan, 2000). 

O problematiki invazivnih tujerodnih vrst je nujno seznaniti tudi učence v osnovnih in 

srednjih šolah. Učna načrta predmetov Naravoslovje in Biologija za osnovno šolo na 

posameznih mestih omogočata delo z invazivnimi tujerodnimi vrstami v šoli in 

seznanjanjem učencev z biologijo teh vrst.  

V zadnjih letih je bilo objavljenih precej besedil o invazivnih tujerodnih vrstah v 

slovenskem jeziku, med njimi tudi nekaj namenjenih učiteljem. V šolah so vse pogostejše 

razne raziskovalne naloge o invazivnih tujerodnih vrstah. A kljub temu še vedno manjka 

gradiv s konkretnimi napotki za vključitev teme invazivk pri pouku v osnovni šoli. 

1.1 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

1. Preučiti strokovno literaturo o tujerodnih invazivnih vrstah rastlin in oceniti njeno 

uporabnost pri poučevanju v osnovni šoli. 

2. Pregledati učne načrte za naravoslovne predmete v osnovni šoli in poiskati cilje, ki bi jih 

lahko obravnavali na primeru invazivnih tujerodnih vrst. 

3. Na podlagi spletnih in drugih virov ugotoviti, ali v osnovnih šolah že uporabljajo 

invazivne tujerodne vrste kot objekt pri poučevanju in raziskovalnih nalogah. 
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1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Ugotavljali bomo, v okvir katerih naravoslovnih predmetov osnovne šole bi lahko 

vključila problematiko invazivnih tujerodnih vrst. 

2. Raziskali bomo, ali osnovne šole že vključujejo vsebine povezane s problematiko 

invazivnih tujerodnih vrst v svoje dejavnosti, katere vsebine so to in kakšna je njihova 

strokovna kakovost.  

3. Raziskali bomo, katera učna gradiva (učni listi, navodila za izvedbo vaj) v slovenskem 

jeziku že obstajajo in na temelju teh ugotovitev izdelali nekaj dodatnih učnih gradiv za 

teme, kjer gradiv primanjkuje. 

4. Izdelali bomo pregled kakovostnih obstoječih virov, ki jih učitelji lahko uporabijo v šoli. 
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2 PREGLED OBJAV 

2. 1 TUJERODNE VRSTE 

Preseljevanje živalskih in rastlinskih vrst poteka že tisočletja, saj so ljudje že davno nazaj 

prinašali s potovanj uporabne in zanimive vrste. Vse bolj smo priča porastu svetovne 

trgovine ter hkrati transportu, zato je prenašanje vrst med državami in kontinenti danes 

hitrejše kot kadarkoli prej v naši zgodovini. Vrstam, ki jih je človek prenesel v okolje, v 

katerem prej niso bile prisotne, pravimo tujerodne vrste. To so lahko virusi, glive, rastline 

in živali (Kus Veenvliet in Jogan, 2013). V pričujoči diplomski nalogi se bom osredotočila 

predvsem na rastline. 

2.1.1 Invazivne tujerodne rastline 

Floro nekega območja sestavljajo domorodne (avtohtone) in tujerodne (alohtone) vrste. 

Sprva so mislili, da vnos neke tujerodne rastline na novo območje ne bo škodoval, a so 

kmalu ugotovili, da se motijo. Ne da bi vedeli, smo med tujerodnimi in domorodnimi 

vrstami ustvarili tekmovanje za hrano ter življenjski prostor, povzročili morebitno 

sorodstveno križanje, z vsakim dnem pa manjšo biotsko raznovrstnost. Populacije, ki so 

bile milijone let ločene z geografskimi pregradami in s tem omogočale gensko pestrost 

med vrstami, so sedaj s pomočjo nepremišljenih človeških aktivnosti prišle v neposredni 

stik (Laznik in Trdan, 2012). 

Tuje rastline, ki rastejo na našem ozemlju, so lahko arheofiti ali neofiti – odvisno od časa 

prihoda na naše ozemlje. Tiste tuje rastline, ki so se na našem območju pojavile prej kot 

pred 500 leti, se imenujejo arheofiti. Nekateri od arheofitov so najverjetneje že izumrli, 

številni so ostali na ruderalnih rastiščih, kjer se domorodne vrste niso zarasle, 

neugotovljeno število arheofitov pa se je popolnoma naturaliziralo, tako da jih danes ne 

moremo razlikovati od avtohtonih vrst (Jogan, 2000). Neofiti pa so tiste rastline, ki so se na 

našem območju pojavile v zadnjih 500 letih, torej po odkritju Amerike (Jogan, 2009). 

Mnoge je človek namenoma naselil, da bi se v okolju ustalile in da bi imel lahko od njih 

korist (okrasni, kulturni, zdravstveni, čebelarski, gozdarski in znanstveni nameni). Naselile 
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pa so se tudi nehote s transportnimi sredstvi, embalažo ali osebno prtljago. Te imenujemo 

»slepi potniki«. Pripotovali so lahko v prsti okrasnih lončnic ali kot primes različnim 

mešanicam semen, prilepljeni na transportna sredstva (npr. gume letal), kot pritrjeni 

organizmi na trupih ladij, v embalaži izdelkov ali med izdelki, v osebni prtljagi potnikov 

ali osebnih vozil, v balastnih vodah, ki se jih uporablja za obtežitev ladij … Za omejitev 

prenosa le-teh bi bilo treba izvajati strožji nadzor na mejah ter vseh prometnih poteh, saj bi 

s tem omejili prenos semen in drugih razširjevalnih enot (Kus Veenvliet, 2009a). 

V Evropo je vsako leto zanesenih na stotine tujerodnih organizmov, vendar jih večina v 

novem okolju ne preživi. Za uspešno razmnoževanje je lahko prisotnih premalo osebkov 

ali pa se v novem okolju nekako ne morejo prilagoditi zaradi neugodnih razmer. Tiste 

tujerodne vrste, ki se uspejo prilagoditi novemu okolju in novim razmeram v njem, 

imenujemo prehodne ali aklimatizirane vrste. Čeprav lahko prehodne tujerodne vrste v 

novem okolju ostanejo dalj časa, in sicer zaradi občasnega razmnoževanja, zaradi dolge 

življenjske dobe ali zaradi ponavljajočih naselitev, pa te rastline ne tvorijo trajnih 

populacij. Nekatere vrste se postopoma v obdobju več let prilagodijo na novo okolje in se 

začnejo uspešno razmnoževati. Te imenujemo naturalizirane vrste. Njihova značilnost je, 

da se populacije vzdržujejo brez posredovanja človeka, vendar v okolju še ne povzročajo 

zaznavne škode. Če pa začnejo populacije neke vrste v naravi delati škodo, je to invazivna 

tujerodna vrsta (ITV) ali skrajšano invazivka (Kus Veenvliet, 2009a). Richardson s 

sodelavci (2000) pravi, da so invazivne tiste rastline, ki se v manj kot 50 letih razširjajo za 

več kot 100 metrov od matične rastline (velja za taksone, ki se razširjajo s semeni), 

oziroma rastline, ki se v 3 letih razširjajo za več kot 6 metrov (velja za rastline, ki se širijo 

z razraščanjem korenin, korenik ali pritlik), vendar pa to ni edina definicija pojma 

invazivka. Po Konvenciji o biotski raznovrstnosti so to tujerodne vrste, ki povzročajo 

različne spremembe v delovanju in/ali strukturi ekosistemov, v katerih se naturalizirajo 

(Kus Veenvliet, 2009a).  
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Slika 1 nazorno prikazuje razvoj populacije neke tujerodne vrste, kako s postopnim 

prilagajanjem osvoji novo območje. Sprva neka vrsta zavzame novo območje kot tujerodna 

vrsta, nato nadaljuje širjenje kot prehodna tujerodna vrsta, ko preskoči reproduktivno 

oviro, govorimo o naturalizirani vrsti, nazadnje ko se začne uspešno širiti, gre za invazivno 

tujerodno vrsto. 

 

2.1.1.1 Značilnosti invazivnih tujerodnih vrst rastlin 

Invazivne rastline sicer ne moremo prepoznati kot invazivne po njenih značilnostih, a 

praviloma ima vsaj nekatere od naštetih lastnosti: tvori goste sestoje, se izjemno hitro 

razmnožuje, proizvaja orjaške količine majhnih semen, cveti zgodaj spomladi, razmnožuje 

se spolno ali nespolno (vegetativno), obdobje cvetenja in plodenja je dolgo, je nezahtevna 

glede klimatskih razmer in geoloških podlag ter je sposobna samoopraševanja (Randall, 

1996). Pogostost pojavljanja invazivk se zmanjšuje z nadmorsko višino, nižjimi 

temperaturami ter oddaljenostjo od mest, cest, železnic in obdelovalnih površin (Pyšek, 

2001). V procesu širjenja invazivke izločijo vse (ali večino) ostale rastlinske vrste na 

določenem območju, spremenijo ekosistemske procese, v primeru ozke sorodnosti se lahko 

tudi križajo s sorodnimi domorodnimi vrstami in tako spremenijo njihov genski sklad ter 

podpirajo širjenje drugih tujerodnih rastlin, živali in patogenov. Invazivne tujerodne vrste, 

ki so razširjene pri nas, izvirajo iz krajev s podobnim podnebjem. Takih predelov je po 

Slika 1: Razvoj populacije tujerodne vrste s postopnim prilagajanjem na novo okolje 

(prirejeno po Richardson in sod., 2000) 
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svetu veliko, a kljub temu večina naših neofitov izvira iz vzhodne Azije in Severne 

Amerike. Vrste, ki izvirajo iz južne poloble, se pri nas redko pojavljajo kot invazivke. 

Razlog za to je različna geološka podlaga in slabo trgovanje s temi državami. (Jogan, 

2000) 

2.1.1.2 Vplivi invazivnih tujerodnih vrst rastlin 

Vplivi tujerodnih vrst na okolje so lahko zelo raznoliki. Te vrste vplivajo na domorodne 

vrste, ekosisteme, gospodarstvo in zdravje ljudi. V novem okolju lahko tujerodne vrste 

postanejo tekmeci domorodnim vrstam, bodisi za življenjski prostor, hrano ali druge 

življenjsko pomembne vire. Popolnoma lahko spremenijo medvrstne odnose in kroženje 

(mineralnih) snovi, kar vodi v preobrazbo ekosistema, iz katerega so izrinjene številne 

domorodne vrste. Mnoge invazivke se naselijo na odprtih površinah (cestah ali vzdolž 

vodotokov), kjer se hitro razrastejo in tvorijo goste sestoje. To povzroči spremembo 

kemijskih in fizikalnih dejavnikov (npr. količino svetlobe), ki niso več ustrezni za rast 

domorodnih rastlin. Podobno je pri tujerodnih vodnih rastlinah. Ker se te rastline večinoma 

razmnožujejo vegetativno in zelo hitro rastejo, lahko v kratkem času popolnoma prekrijejo 

vodno gladino. Fotosinteza se upočasni, ker svetloba ne more prodirati v vodo. Spremeni 

se vsebnost kisika, razmerje mineralnih snovi in temperatura. (Kus Veenvliet, 2009a) 

Nekatere tujerodne rastline pa so naseljene tudi namerno, ker prinašajo blaginjo in 

ekonomske koristi. Nehote smo prinesli tudi druge tujerodne vrste, ki so škodljivci 

gospodarsko pomembnih rastlin ali rastlinskih proizvodov in s tem zmanjšujejo prihodke. 

Za to so lahko krivi tudi tujerodni virusi, bakterije ali glive, ki oslabijo rastline in 

zmanjšujejo pridelek.  

Nekatere tujerodne rastline imajo negativen vpliv na zdravje ljudi. Takšen primer je orjaški 

dežen (Heracleum mantegazzianum), ki izloča nevarne snovi. Ta rastlina je bila vnešena 

kot okrasna rastlina. Drug primer zdravju škodljive vrste je pelinolistna žvrklja (Ambrosia 

artemisifolia), ki je bila vnešena nenamerno. Pelod pelinolistne žvrklje povzroča v 

jesenskem obdobju seneni nahod. (Kus Veenvliet, 2009a). 
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2.1.1.3 Preventivni ukrepi, odstranjevanje in ozaveščanje 

Zavedati bi se morali, da so preventivni ukrepi preprečevanja vnosa tujerodnih vrst 

cenovno bistveno ugodnejši kot ukrepi odstranjevanja ali nadzora njihovega širjenja. Kus 

Veenvliet (2009a) opozarja, da je bila večina do sedaj že vzpostavljenih preventivnih 

ukrepov usmerjenih napačno. Temeljiti bi morali na ukrepih, s katerimi bi preprečili vnos 

novih potencialnih tujerodnih invazivnih vrst. Prav tako na ravni Evropske unije ni 

nobenih predpisov, ki bi države članice zavezovale k medsebojnemu obveščanju in 

skupnemu delovanju. (Kus Veenvliet, 2009a) 

Ključni za izvajanje preventivnih ukrepov, nadzora na mejah in v naravi ter odstranjevanja 

tujerodnih vrst so zakonodajni mehanizmi. Tujerodne vrste so obravnavane v različnih 

konvencijah, najbolj celovito so obravnavane v Konvenciji o biološki raznovrstnosti (Kus 

Veenvliet, 2009a). Drugod obravnavajo le nekatere vidike tujerodnih vrst ali pa so omejeni 

le na določene skupine organizmov. 

Za ohranjanje biološke raznovrstnosti je ključnega pomena sodelovanje med državami, saj 

se lahko med seboj obveščajo o pojavu novih organizmov v državi in tako bolj usmerijo 

iskanje morebitnih invazivk. Pozornost bi morali posvetiti lokacijam, kot so pristanišča, 

letališča in industrijske cone. Možnost zgodnjega obveščanja je tudi, da sistematično 

pregledujemo območja z ustreznimi življenjskimi razmerami za tujerodno vrsto ali pa 

območja, kjer zaradi naravovarstvene vrednosti ne želimo invazivk, npr. zavarovana 

območja. Delček lahko prispevamo tudi zgolj z opazovanjem bližnje okolice. Ko opazimo 

vrsto organizma, ki je doslej še nikoli nismo opazili, je lahko to prav tujerodna vrsta, ki bo 

čez nekaj časa povzročala skrbi naravovarstvenikom. (Kus Veenvliet in Jogan, 2013) 

2.1.1.4 Vrste invazivnih tujerodnih rastlin v Sloveniji 

Približno en odstotek tujerodnih vrst, ki jih človek prinese na neko območje, postane 

invazivnih. Približno desetkrat več je takih, ki se naturalizirajo, vendar ne kažejo 

invazivnosti. V Sloveniji je danes 50 vrst praprotnic in semenk, ki so prepoznane kot 

invazivne. (Jogan in sod., 2012) 
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Jogan je v priročniku za naravovarstvenike (Kus Veenvliet, 2009a) objavil seznam 23 

najbolj invazivnih tujerodnih vrst rastlin pri nas: 

• amerikanski javor (Acer negundo L.), 

• veliki pajesen (Ailanthus altissima Desf.), 

• pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia L.), 

• Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum Lamotte), 

• sirska svilnica (Asclepias syriaca L.), 

• luskasta nebina (Aster squamatus (Spreng.) Hieron.), 

• vodna kuga, račja zel (Elodea canadensis Michx.), 

• enoletna suholetnica (Erigeron annuus), 

• japonski dresnik (Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.), 

• sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr.), 

• laška repa, topinambur (Helianthus tuberosus L.), 

• žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle), 

• japonsko kosteničje (Lonicera japonica), 

• mnogolistni volčji bob (Lupinus polyphyllus Lindl.), 

• navadna vinika (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), 

• kalinolistni pokalec (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.), 

• vodna solata (Pistia stratiotes), 

• robinija (Robinia pseudacacia L.), 

• deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata L.), 

• kanadska zlata rozga (Solidago canadensis L.), 

• orjaška zlata rozga (Solidago gigantea Aiton), 

• japonska medvejka (Spiraea japonica), 

• vzhodni klek (Thuja orientalis L.). 

V okviru diplomskega dela sem izbrala 10 tujerodnih invazivnih vrst. Poleg 9 vrst, ki so 

navedene na zgornjem seznamu, v obravnavo vključujem še vrsto orjaški dežen 

(Heracleum mantegazzianum). Orjaški dežen še ni splošno razširjen po vsej Sloveniji. Ker 

je zelo strupen (njegov strup povzroča poškodbe kože), je vseeno predmet mojega 
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zanimanja, saj menim, da lahko v Sloveniji z rednim vsakoletnim odstranjevanjem še 

pridemo do uspešne in trajne odstranitve. 

Izbor določenih 10 invazivnih rastlin ni naključen. Izbrala sem si jih na podlagi 

najpogostejšega pojavljanja v Sloveniji oz. na podlagi strupenosti. Predvidela sem tudi 

pogosto pojavljanje teh invazivk v okolici stavb oz. šol, kjer jih bodo učenci lahko našli. 

To so naslednje vrste: deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), enoletna suholetnica 

(Erigeron annuus), japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago 

canadensis) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), orjaški dežen (Heracleum 

mantegazzianum), pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia), robinija (Robinia 

pseudacacia), veliki pajesen (Ailanthus altissima), vodna solata (Pistia stratiotes) in 

žlezava nedotika (Impatiens glandulifera). Podrobnejša obravnava vrst je podana v 

poglavju 2.2. 
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Slika 2: Deljenolistna rudbekija (foto: Tina Kurent) 

2.2 PREDSTAVITEV IZBRANIH INVAZIVK 

Predstavitve izbranih vrst so povzete predvsem po Jogan (ur.) (2009) ter Brus (2004) za 

lesne vrste. 

2.2.1 Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) 

Deljenolistna rudbekija spada v družino košarnic (Asteraceae). Navadno je visoka več kot 

en meter, posamične rastline pa lahko dosežejo tudi do dva metra in pol. Rod rudbekij šteje 

približno 15 vrst. Deljeni listi so na spodnji strani in po robu kratkodlakavi (Wraber, 2000). 

Steblo je golo. Cvetovi so drobni, združeni v socvetja, ki jih imenujemo koški. V premeru 

ti koški dosegajo od 7 do 12 cm, 

spominjajo na majhna socvetja 

sončnic. Socvetja v nekaj krogih 

obdajajo strehasto nameščeni 

zeleni ovojkovi listi, ki so na 

vrhu malce zavihani. Na obodu 

koška so večji jezičasti cvetovi 

zlatorumene barve, manjši 

cevasti cvetovi v osrednjem delu 

koška pa so zelenkasto do 

rjavkasto obarvani. Pri dnu vsakega od cvetov se nahajajo drobne krovne luske. Nadzemni 

deli se jeseni posušijo, trpežne korenike prezimijo, spomladi pa iz korenik poženejo mladi 

poganjki. V poznih poletnih mesecih rastlino srečamo marsikje in pogosto tvori strnjene 

sestoje. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Podobni vrsti iz iste družine sta srhkodlakava rudbekija (Rudbeckia hirta) in topinambur 

(Helianthus tuberosus), ki občasno tudi podivjata. Listi deljenolistne rudbekije so na 

spodnji strani in robu kratkodlakavi ter pernato deljeni, srhkodlakava rudbekija in 

topinambur pa imata liste enostavne. Pri vseh omenjenih vrstah so listi premenjalno 

nameščeni. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 
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Deljenolistna rudbekija je samonikla v državah Severne Amerike, natančneje na vzhodu in 

zahodu Kanade ter ZDA, razen v predelih skrajnega zahoda. V Evropo je prišla v začetku 

17. stoletja kot okrasna rastlina. Izven vrtov so jo v Sloveniji prvič zabeležili leta 1859. 

Prav deljenolistna rudbekija je bila prva invazivka, ki je bila med invazivnimi vrstami 

slovenske flore pri nas prvič zabeležena (Frajman v Jogan (ur.), 2009). Fleischmann (1844) 

in K. Deschmann (1868) sta večkrat pisala o njej. Slednji je pisal v ljubljanskem nemškem 

dnevniku o pojavu te rastline v jarkih ob Ižanski cesti in na vznožju Rožnika. Wraber 

(2000) je izčrpno poročal o uspevanju deljenolistne rudbekije izven Ljubljane. Na začetku 

20. stoletja je bila zabeležena na Dolenjskem in Štajerskem. Tudi Voss (1877), Paulin 

(1901), Hayek (1913) in Petkovšek (1966) so pisali o pojavu deljenolistne rudbekije poleg 

Ljubljane in njene okolice. Iztrebljanje deljenolistne rudbekije iz narave je bilo 

preizkušeno že konec 19. stoletja, žal neuspešno (Wraber, 2000).  

Deljenolistna rudbekija najbolje uspeva na nekoliko vlažnih rastiščih, na bregovih rek in 

potokov, zlasti Save, Savinje, Drave in Mure, ob ribnikih in mlakah, najdemo jo tudi na 

robovih gozdov, v mejicah, na posekah in grmiščih. Močno siromaši avtohtono rastje in 

spreminja videz krajine. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Rastlina se širi na nova nahajališča s človekovo pomočjo, in sicer z razvažanjem prsti, ki 

vsebuje koščke korenik. Razmnožuje se lahko torej vegetativno, lahko pa tudi s plodovi, ki 

so enosemenske rožke. Le-te v velikem številu v poznem poletju ali zgodnji jeseni dozorijo 

v vsakem socvetju. Na dolge razdalje jih večinoma raznaša veter, lahko pa tudi vodni tok. 

(Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Danes je deljenolistna rudbekija že udomačena in splošno razširjena po vsej Sloveniji, zato 

bi jo bilo zelo težko popolnoma iztrebiti. Z veliko vztrajnosti bi lahko rastline fizično 

odstranjevali ali kosili, preden bi začele cveteti in ploditi. Postopek bi morali ponavljati 

več let zapovrstjo, dokler se ne bi korenike z uskladiščenimi hranilnimi snovmi popolnoma 

izčrpale. Najučinkoviteje bi bilo, če bi skupaj z rastlino iz zemlje odstranili še čim več 

korenik, ki bi jih kasneje primerno uničili (izsušili, zažgali), da bi preprečili nadaljnje 

širjenje vrste. Odstranjevanje deljenolistne rudbekije je možno tudi s pomočjo herbicidov, 
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Slika 3: Enoletna suholetnica (foto: Tina Kurent) 

a mora biti postopek skrbno nadzorovan, saj v nasprotnem primeru lahko privede do 

onesnaženja okolja s strupenimi snovmi, zlasti voda. Na splošno velja pravilo, da na mesta, 

kjer smo odstranili invazivne vrste, zasejemo samonikle vrste, v nasprotnem primeru se na 

takšne površine lahko znova naselijo razne tujerodne vrste. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

2.2.2 Enoletna suholetnica (Erigeron annuus) 

Enoletna suholetnica je od 40-150 

cm visoka eno- ali dvoletnica do 

trajnica. Uvrščamo jo v družino 

košarnic (Asteraceae). Korenine 

segajo do 1 meter globoko. Steblo 

je zgoraj razvejeno in dlakavo. 

Ima do 10 cm dolge spiralasto 

nameščene liste s krilatimi peclji. 

Listi so rahlo dlakavi, spodnji so 

narobe jajčasti, zgornji pa suličasti 

do črtalastosuličasti, nazobčani do celorobi, dolgi do 9 cm ter široki do 2 cm. Številni 

cvetovi so združeni v 15-20 mm velike koške. Rahlo dlakavi ovojkovi listi so 

dolgokoničasti in suličasti. Cevasti cvetovi so rumeni, jezičasti pa beli do bledovijolični. 

Slednji so razporejeni v več krogih, so ozki in daljši od ovojka. Plodovi so rožke, dolge do 

1,5 mm in imajo kodeljico iz ščetin. Raznaša jih veter. Cveti od junija do novembra. 

Poganjki lahko začnejo cveteti že pri 10 cm višine. Če jo kosimo, hitro ponovno požene. 

(Bačič v Jogan (ur.), 2009) 

Vrste, ki so podobne enoletni suholetnici, najdemo v rodu nebin (Aster). Cvetijo belo in 

bledovijolično, steblo je razvejeno z mnogimi koški. Razlikujejo se po jezičastih cvetovih. 

Suholetnica ima jezičaste cvetove ozkočrtalaste, razporejene v več krogih, pri nebinah pa 

so širši, razporejeni v enem krogu. (Bačič v Jogan (ur.), 2009) 

Enoletna suholetnica domuje v Severni Ameriki, v Evropo je bila prinešena v 17. stoletju, 

v večjem obsegu pa se je razširila v drugi polovici 18. stoletja. Prinesli so jo kot okrasno 
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Slika 4: Japonski dresnik (foto: Tina Kurent) 

rastlino, vendar se jo v te namene že dolgo ne goji več. Sredi 19. stoletja se je širila 

izjemno hitro, tudi v alpske doline, omenjale pa so jo tudi že vse srednjeevropske flore. V 

Sloveniji so jo prvič opazili leta 1841, danes pa je razširjena že po vsej Sloveniji. Prve 

primerke enoletne suholetnice je nabral V. Plemel v ljubljanskem botaničnem vrtu. 

Herbarijski primerki R. Justina iz leta 1893 pričajo o razširjenosti v okolici Ljubljane. 

Marchesetti (1896-97) in Pospichal (1899) navajata, da je vrsta že razširjena po vsej 

Primorski. 

Vrsta najbolje uspeva na gradbiščih, v okolici hiš, ob cestah, opuščenih kmetijskih 

površinah, travnikih in pašnikih, od nižin do montanskega pasu. 

Enoletna suholetnica je agresiven plevel, ki ima slabo do depresivno krmno vrednost, kar 

negativno vpliva na živino. Priporočljiva je ponavljajoča se večletna košnja ter puljenje 

rastlin, dokler se rastlina ne izčrpa. (Bačič v Jogan (ur.), 2009) 

2.2.3 Japonski dresnik (Fallopia japonica) 

Japonski dresnik ima značilno kolenčasto členjeno steblo (Frajman v Jogan (ur.), 2009), 

nad kolencem pa steblo obdaja suhokožnat ovoj, listno škornjico, ki nam izdaja, da gre za 

predstavnika družine dresnovk (Polygonaceae) (Jogan, 2006). Je zelnata trajnica, ki je 

sicer videti kot grm, vendar je brez nadzemnega lesnega tkiva (Hartmann in sod., 1994, cit. 

po Fišer, 2005), olesenele so korenike. Steblo je votlo in ima značilen vzorec škrlatnih pik. 

Po obliki so listi široko jajčasti, celorobi, dolgi 

5-15 cm, redkeje 20 cm in široki do 10 cm, s 

prisekanim dnom in zoženim vrhom. Japonski 

dresnik prične cveteti pozno poleti in jeseni. 

Do dva ali tri metre visoki grmi z drobnimi 

belkastimi do zelenkastimi cvetovi so 

združeni v pokončna latasta socvetja. Cvetnih 

listov je pet. Plod japonskega dresnika je 

trikotni orešek, ki je ob zrelosti črno obarvan. 

Cvetovi so ženski, z zakrnelimi, vendar opaznimi zasnovami prašnikov. Na območjih, kjer 
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je japonski dresnik samonikel, se pojavljajo tudi dvospolne rastline. Tako se lahko rastlina 

razmnožuje spolno in razvije semena. V Evropi ni obojespolnih rastlin japonskega 

dresnika, še vedno so le ženske, ki pa jih oprašujeta taksona F. x bohemica in F. 

sachalinensis. (Bjelić, 2012) 

Večinoma se japonski dresnik razmnožuje vegetativno s koščki korenik, zlahka se 

zakoreninijo tudi stebelni členki. Rastlina tvori dolge podzemne korenike, ki lahko 

prezimijo, nadzemni deli pa odmrejo. Če rastlino kosimo, iz njenih korenik na različnih 

mestih vsakič znova poženejo do nekaj decimetrov visoka stebla. Ugotovili so, da nova 

rastlina zraste iz samo pet gramov težkih koščkov korenike. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Naravno območje razširjenosti japonskega dresnika je Vzhodna Azija - Japonska, Koreja, 

Tajska in Kitajska (Frajman v Jogan (ur.), 2009). V Evropo je bil prenesen kot okrasna 

rastlina, sajena na večje vrtove. Z vrtov je podivjal in se razširil po večjem delu Evrope, od 

Portugalske in Velike Britanije do Romunije in Rusije, najdemo ga tudi v vseh Sloveniji 

sosednjih državah. Močno invaziven je tudi v Severni Ameriki, zanešen pa je tudi v 

Avstralijo in Novo Zelandijo (Frajman v Jogan (ur.), 2009 in Strgar, 1981). V Evropo so 

ga s Kitajske prinesli in nasadili na vrtu Chiswick v Londonu leta 1825, vendar te rastline 

najverjetneje niso tiste, ki so se razširile po vsej Evropi. Rastline, ki so se invazivno 

razširjevale, so bile prinešene z Japonske na Nizozemsko po letu 1840 (Bailey in Conolly, 

2000). Dresnik so začeli kultivirati v vrtovih in parkih kot okrasno rastlino ter sadili za 

utrjevanje brežin in preprečevanje erozije, pa tudi kot krmno oziroma medonosno rastlino 

(Frajman v Jogan (ur.), 2009). Za ozemlje Slovenije japonski dresnik prvi omenja Hayek 

leta 1908 in sicer ob Savinji pri Celju. Posebne pozornosti mu tedaj še niso namenjali, tako 

da se je v nadaljnjih desetletjih neovirano širil po osrednji Sloveniji. Strgar (1981, 1982) je 

poročal o njegovem širjenju, kjer je naštel približno 100 nahajališč. Zelo zanimivo je, da 

avtor le nekaj let prej v prevodu vrtnarskega priročnika (Hay, Synge, prir. Strgar, 1974) o 

tej vrsti piše: »Je skromna trajnica za na sonce in v polsenco, rada uspeva in se včasih 

močno razbohoti.« Še bolj zanimiv podatek pa je, da je leta 1847 v Utrechtu japonski 

dresnik dobil zlato medaljo kot najbolj zanimiva okrasna rastlina leta (Bailey in Conolly, 

2000). 
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Danes je japonski dresnik v Sloveniji splošno razširjen, pojavlja se v vseh fitogeografskih 

regijah večinoma v nižinah pod 1000 m nadmorske višine. Največ ga je v predalpski in 

subpanonski regiji, nekaj manj v alpski regiji, razmeroma malo ga je v submediteranu, v 

dinarskem in preddinarskem svetu pa je redek (Fišer, 2005). 

Prednost japonskega dresnika pred ostalimi rastlinami je nezahtevnost glede rastišča, saj 

raste praktično povsod. Dobro prenaša različne vrste onesnaženosti zraka, kot na primer ob 

cementarni v Trbovljah, v industrijskem pasu v Celju, še zlasti pa v Žerjavu in ob 

avtocestah (Strgar, 1981). Izjema so le izredno siromašna in zbita tla, kjer tudi dresnik 

lahko le životari. Najraje naseljuje dobro prezračena, zmerno vlažna rastišča, najpogosteje 

ob rekah in potokih. Uspeva na različnih tipih prsti, tako zakisani kot tudi bazični prsti, 

najdemo pa ga tudi na nekoliko slanih tleh. Čeprav mu najbolj ustrezajo osončeni kraji, ga 

srečamo tudi na zasenčenih krajih, npr. pod drevesnimi krošnjami (Frajman v Jogan (ur.), 

2009). 

Japonskemu dresniku je zelo podoben sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis). Njegova 

prvotna domovina je Japonska (otok Sahalin) ter nekateri predeli Sovjetske zveze. V 

Evropo je prišel kot okrasna in krmna rastlina, danes pa ga je mogoče najti tudi 

podivjanega. Pri nas so ga najprej zasledili v Celju pri Savinji ter v naselju Planina na 

relaciji Vrhnika – Postojna. Najuspešneje raste na pustih ter neobdelanih zemljiščih 

(Umek, 1981). Ker njegove populacije pri nas še niso tako obširne, bi se ga verjetno še 

dalo iztrebiti, saj se po podatkih z različnih nahajališč v Sloveniji navadno ne razrašča zelo 

hitro, ampak le vzdržuje neko velikost populacije (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). Kjer 

japonski in sahalinski dresnik rasteta blizu skupaj, lahko pride do križanja med njima. 

Križanec se imenuje češki dresnik (Fallopia x bohemica) (Bjelić, 2012). Raziskave v  

zadnjih letih so razkrile, da je v resnici ta križanec že dolgo prisoten in ponekod pogostejši 

od japonskega dresnika ter da je bil verjetno japonski dresnik pogosto napačno določen 

(Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). V preglednici so prikazane razlike med japonskim, 

sahalinskim in češkim dresnikom. 
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Preglednica 1: Morfološke razlike med japonskim (Fallopia  japonica), sahalinskim (Fallopia 

sachalinensis) in češkim dresnikom (Fallopia x bohemica), na podlagi literature (Bailey in sod., 2009, 

Vreš 2007; Strgulc Krajšek in Jogan, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Japonski dresnik Češki dresnik 
Sahalinski 

dresnik 

Velikost in oblika listne 

ploskve 

Listi le nekoliko 

daljši kot široki, 

dolgi do 15 cm. 

Listi le nekoliko 

daljši kot široki, 

dolgi do 25 cm. 

Listi podolgasti, 

dolgi tudi do 40 

cm. 

Debelina listnih ploskev 

Listne ploskve 

debele, skoraj 

usnjate, na otip 

gladke. 

Vmesno stanje. 

Listne ploskve 

tanke, na otip 

hrapave. 

Dno listne ploskve 

(gledamo največje liste 

na glavnih poganjkih!) 

Listno dno 

prisekano. 

Listno dno vsaj 

nekoliko srčasto. 

Listno dno 

izrazito srčasto. 

Trihomi na spodnji 

strani listne ploskve 

(gledamo največje liste 

na glavnih poganjkih!) 

Predvsem na žilah 

prisotne posamične 

drobne enocelične 

papile (vidne z 

lupo pri 20x 

povečavi). 

Predvsem na žilah 

prisotni posamični 

kratki nekajcelični 

laski. 

Predvsem na žilah 

prisotni 

posamični dolgi 

laski, ki so vidni 

že s prostim 

očesom. 

Morfologija cvetov 
Vsi cvetovi 

enospolni, ženski. 

Večina cvetov 

enospolnih, 

moških; vmes 

posamični popolni. 

Vsi cvetovi na 

rastlini ženski ali 

vsi cvetovi na 

rastlini popolni. 

   

Slika 5: Morfološke razlike med dresniki; japonski dresnik, sahalinski dresnik, češki  dresnik - iz leve 

proti desni (foto: Nejc Jogan) 
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Japonski dresnik ima lahko negativen vpliv na stavbe in druge objekte, kot so ceste, nasipi 

in jezovi, saj lahko korenike japonskega dresnika prodrejo skozi 5 cm debele plasti asfalta. 

Preraste lahko tudi obdelovalne površine, zlasti travnike, ki jih ne kosijo redno (Frajman v 

Jogan (ur.), 2009). 

Z japonskim dresnikom se zaradi izredne invazivnosti že več let spopadajo v številnih 

evropskih državah. S svojo gosto razrastjo predvsem ob vodah in na ruderalnih mestih 

izpodriva avtohtone vrste in s tem popolnoma spreminja ekosisteme (Strgulc Krajšek in 

Jogan, 2011). Zaradi sposobnosti regeneracije rastline že iz majhnih koščkov korenike, je 

njegovo odstranjevanje izredno težavno in dolgotrajno. Več let zapovrstjo je treba kositi ali 

puliti mlade poganjke ter izkopavati korenike. Z odpadnim materialom je potrebno 

previdno ravnati (ga npr. posušiti in sežgati), saj se sicer lahko neprimerno odvržen zopet 

zakorenini. Odstranjevanje dresnika s pomočjo herbicidov je nekoliko bolj uspešno, kar pa 

ima lahko ob nenadzorovani rabi zelo negativen vpliv na okolje (Frajman v Jogan (ur.), 

2009). 

Slika 6: Razlike v obliki in velikosti listov pri dresnikih (Bailey, 2009) 
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Slika 7: Orjaška zlata rozga (foto: Tina Kurent) 

2.2.4 Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) in orjaška zlata rozga 

(Solidago gigantea) 

Kanadska (Solidago canadensis) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) sodita v 

družino nebinovk. Obe sta zelnati trajnici, v višino merita v povprečju od 50 - 250 cm. 

Najbolj prepoznaven razlikovalni znak pri njima je dlakavost stebla. Pri orjaški zlati rozgi 

je po vsej dolžini golo, pri kanadski v spodnjem delu prav tako, v zgornjem delu 

poganjkov ter steblo v socvetju, pa je vedno dlakavo. Steblo je pri obeh olistano. Listni rob 

je nazobčan, listi so sedeči, zelo kratko pecljati ter spiralasto nameščeni. Pri orjaški zlati 

rozgi so listi večinoma goli, lahko pa so po spodnji strani nekoliko dlakavi tako kot pri 

kanadski zlati rozgi. Oblika listov je suličasta, pri orjaški zlati rozgi podolgovata do 

suličasta. Cvetovi so zlato rumeni, drobni ter zbrani v koških. Vrsti se razlikujeta tudi po 

dolžini jezičastih cvetov v koških, ki so pri orjaški zlati rozgi razločno daljši od ovojka, pri 

kanadski zlati rozgi pa komaj presegajo njegovo dolžino. Plod je rožka z dolgim šopom 

laskov, ki služijo razširjanju plodov s pomočjo vetra. (Strgulc Krajšek v Jogan (ur.), 2009) 

Obe omenjeni rozgi sta avtohtoni 

rastlini v Severni Ameriki. Orjaško 

zlato rozgo so v 18. stoletju prinesli 

v Evropo kot okrasno rastlino. 

Približno 100 let kasneje se je začela 

širiti z vrtov v naravo. Kanadsko 

zlato rozgo so prvič našli izven 

domorodne dežele v Veliki Britaniji 

v začetku 19. stoletja, kamor je bila 

vnešena z namenom gojenja v 

botaničnih vrtovih. Zaradi izredne 

nezahtevnosti so jo hitro sprejeli tudi vrtnarji, ki so jo gojili v okrasne namene. V Sloveniji 

so jo podivjano prvič našli leta 1937, orjaško zlato rozgo pa leta 1852. (Strgulc Krajšek v 

Jogan (ur.), 2009) 
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Obe zlati rozgi, tako kanadska, kot orjaška, sta zelo nezahtevni, kar se tiče rastišč. 

Uspevata na vseh rastiščih ne glede na vlažnost prsti, količino dušika v tleh, teksturo tal ali 

osvetljenost. Orjaška zlata rozga v Severni Ameriki uspeva bolj na bogatih, dobro 

osvetljenih in vlažnih tleh, v Evropi pa tudi na sušnejših, senčnih ter s hranili revnejših 

območjih. Kanadska zlata rozga pa uspeva na gozdnih robovih, ob cestah, ob železniških 

progah, na opuščenih njivah in drugih površinah, kjer je človek odstranil vegetacijo, na 

posekah ter na bregovih rek in potokov. Pojavlja se tudi kot plevel na poljih. (Strgulc 

Krajšek v Jogan (ur.), 2009) 

Zlati rozgi imata trpežne korenike, ki služijo vegetativnemu razmnoževanju. Te korenike 

prezimijo, iz njih pa poganjajo novi nadzemni poganjki, s katerimi se razširjajo na daljše 

razdalje. Lahko tvorita zelo goste trajne sestoje, kjer ne more uspevati nobena druga 

rastlinska vrsta, saj izrineta vso domorodno vegetacijo. Cvetita pozno poleti, v avgustu 

dosežeta vrhunec cvetenja. Sta žužkocvetni vrsti. Na njunih obsežnih sestojih nabirajo 

čebele nektar in cvetni prah, kar prispeva k boljši ohranitvi čebeljih družin. (Strgulc 

Krajšek v Jogan (ur.), 2009) 

Slovenska podobna avtohtona vrsta je navadna zlata rozga. Koški so združeni v grozde, 

široki so od 7-18 mm. Najdemo jo na posekah, v svetlih gozdovih, tako v nižinah kot tudi v 

višjih legah. V gorskem pasu pa raste planinska zlata rozga. Je nižja, zraste do višine 20 

cm in nima razraslih stebel. Ti dve vrsti sta manj razširjeni, a sta prav tako koristni za 

čebele. (Bajc, 2005) 

Širjenje manjših sestojev lahko dokaj uspešno zaustavimo, v primeru, da bi želeli odstraniti 

vse populacije iz okolja orjaške in kanadske zlate rozge, bi bilo zelo težavno, pravzaprav 

nemogoče. S košnjo ali z odstranjevanjem rastlin še pred cvetenjem, preprečimo vnašanje 

novih semen v zemljo in s tem kalitev novih rastlin. Sčasoma se zaloge hranil v korenikah 

izčrpajo in propadejo. Na območjih, kjer je rozga samonikla, zatirajo njivski plevel z 

oranjem. Tam se z orjaško zlato rozgo hranijo različne žuželke, s tem omejijo njeno rast in 

prekomerno širjenje vrste. Pri nas to ni mogoče, saj herbivorov, ki bi se hranili s tema 

vrstama, v Evropi ni. (Strgulc Krajšek v Jogan (ur.), 2009) 
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Slika 8: Orjaški dežen (foto: Nejc Jogan) 

2.2.5 Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) 

Orjaški dežen je zelnata trajnica, ki lahko zraste tudi do 7 metrov v višino. Uvrščamo ga v 

družino kobulnic (Apiaceae). Spomladi iz gomoljasto odebeljenega korena, ki lahko sega 

60 cm globoko v tla, poženejo novi poganjki. Jeseni nadzemni deli odmrejo. Steblo je 

rdečkasto, lisasto, votlo, krepko, v premeru doseže do 8-10 cm. Rdečkasto lisasti so lahko 

tudi listni peclji. Dlanasto deljeni listi, široki od 1-1,7 metra, imajo 3-5 pernato deljenih 

rogljev. Cvetovi so združeni v kobulasta socvetja, ki merijo tudi do 1 m v premeru. Beli do 

zelenkastobeli cvetovi cvetijo od pozne pomladi do sredine poletja. Plodovi so ovalni, ozko 

krilati, suhi, dolgi 1,3 cm in široki 0,7 cm, imajo rjavkasto vzdolžne proge, ki vsebujejo 

eterična olja. Na eni rastlini v sezoni dozori od 1 500 do 100 000 semen. (Frajman v Jogan 

(ur.), 2009) 

Zelo podoben orjaškemu deženu pri nas je domorodni navadni dežen (Heracleum 

sphondylium). Seže do največ 2 metra višine, listne krpe so širše, nima tako globoko 

deljenih listov ter nima rdečkastih lis na steblu in listnem peclju. (Frajman v Jogan (ur.), 

2009) 

Orjaški dežen se je iz svojega naravnega 

območja, Kavkaza in Azije, začel v 19. 

stoletju širiti po državah Evrope. Najprej 

se je kot medonosna rastlina začel širiti po 

Franciji in kot okrasna rastlina v Veliko 

Britanijo, kasneje pa še v Nemčijo, Švico, 

Belgijo … razširil se je tudi po državah 

Severne Amerike. Pri nas so ga zasledili v 

Ljubljani in okolici (Barje, Prule, 

Rudnik), pojavlja pa se tudi v okolici 

mariborskega botaničnega vrta. Obstajajo 

podatki o širjenju v okolici Lipice, a ga 

kasneje tam niso več zasledili. 
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Najhitreje poseli ruderalna območja, obožuje vlažne, sončne habitate ter mesta z višjo 

vsebnostjo dušikovih substanc v tleh. Uspeva tako v nižinskem kot tudi montanskem pasu. 

Naseljuje travnike, gozdne robove in rečna obrežja. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Rastlina se razmnožuje spolno in nespolno. Razmnožuje se vegetativno ali spolno z 

dolgoživimi številčnimi semeni, ki so v naravi kaljiva tudi 7 let. Oprašitev je lahko 

samolastna ali navzkrižna s pomočjo različnih žuželk. Nizke temperature preko zime so 

pogoj za uspešno kalitev. Plodove na krajše razdalje (do 10 m) raznaša veter, na daljše pa 

lahko tudi vodni tok. Tako se plodovi in koščki podzemnih delov, iz katerih rastlina 

spomladi požene, prenašajo na druga območja. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Orjaški dežen je fototoksičen in njegov sok povzroča v kombinaciji s sončno svetlobo oz. 

UV žarki fitofotodermatitis. Rastlinski sok na koži povzroči rdečico in srbenje, v dveh 

dneh se razvijejo mehurji, ki se kasneje zacelijo v škrlatne brazgotine. V očeh povzroči 

začasno oz. trajno slepoto. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Orjaški dežen povzroča veliko gospodarsko škodo. S svojimi močnimi podzemnimi deli 

lahko poškoduje tudi ceste, stavbe, jezove, kar posledično pomeni velik strošek pri 

odstranjevanju dežena iz urbanih in suburbanih območij. Stroški grozijo tudi zdravstvu pri 

oskrbi obolelih ljudi za zdravljenje fotodermatitisa, ki ga povzroča dežen. (Frajman v 

Jogan (ur.), 2009) 

Invazivka je trenutno pri nas še na začetku svojega širjenja, zato bi ga bilo možno še 

iztrebiti. Odstranili bi ga lahko s ponavljajočim mehanskim odstranjevanjem. Za uspešno 

preprečevanje širjenja se je izkazalo tudi odstranjevanje socvetij po koncu cvetenja. 

Uspešno je tudi kemijsko odstranjevanje s herbicidom glifosfat. Nikakor ne smemo 

pozabiti na zaščito kože in oči, če se lotimo fizičnega odstranjevanja dežena. (Frajman v 

Jogan (ur.), 2009) 
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Slika 9: Pelinolistna žvrklja (foto: Tina Kurent) 

2.2.6 Pelinolistna žvrklja ali ambrozija (Ambrosia artemisifolia) 

Pelinolistna žvrklja je poletna enoletnica, ki spada v družino košarnic (Asteraceae). Je 

pokončna in vitka rastlina, visoka od nekaj decimetrov do 2 m. Steblo je rdečkasto, 

dlakavo in ponavadi razvejeno, razvejitev se začne 2-4 cm nad tlemi in lahko obsega 

številne stranske veje. Listi so en- do dvakrat pernato deljeni in nazobčani, podobno kot pri 

praproti, dolgi od 4-10 cm, kratkopecljati, po zunanjem obrisu jajčasti. Spodnji listi so 

nasprotno, zgornji pa premenjalno nameščeni. Na isti rastlini so ženski in moški cvetovi, 

koški so enospolni. Moški koški so zeleni in majhni (2-4 mm), kratkopecljati, kimasti, 

združeni v podolgovata klasasta socvetja, iz katerih med cvetenjem molijo prašniki. 

Ženskih koškov v zalistjih listov je malo, razvijejo se nižje kot moška socvetja. Ponavadi 

gre za en sam cvet, ki je obdan z ovojkom (Merete in sod., 2010). Rastlina naredi rdeče-

rjav olesenel »plod« z bodičastimi izrastki, ki je v resnici preobražen ženski košek in 

vsebuje le eno rožko in zato eno 

samo seme. Rastlina je 

vetrocvetka, cveti od konca julija 

do novembra (do prve slane). 

Semena so zelo dolgo živa, 

nekatera ostanejo v prsti kaljiva 

celo več kot 20 let. Vsaka rastlina 

proizvede več 1000, lahko tudi do 

60 000 semen (Jogan, 2009). 

V rod Ambrosia je združenih približno 40 vrst, ki večinoma izvirajo iz Severne Amerike. S 

povečano prometno povezavo med Ameriko in Evropo se je ambrozija prenesla tudi na 

staro celino. Prve najdbe rastlin v Evropi so zabeležene sredi 18. stoletja, na Poljskem celo 

v 17. stoletju. Po prvi svetovni vojni se je začelo izrazitejše širjenje (Kofol Seliger, 2001). 

Še zlasti je razširjena v Vzhodni in Srednji Evropi. Na Madžarskem imajo izredne težave z 

njo, saj je skoraj 80 % obdelovalne zemlje zapleveljene, v zadnjih 20 letih pa prav na 

Madžarskem predstavlja najbolj pogost plevel v kmetijstvu. Pomemben način prenosa iz 

Kanade in ZDA v Evropo je uvoz semen detelje, žitaric in drugih kmetijskih pridelkov, ki 
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vsebujejo primesi semen ambrozije. Prav tako ptičja hrana, zlasti tista, ki vsebuje 

sončnično seme, predstavlja enega glavnih načinov prenosa pelinolistne žvrklje. V 

raziskavi ptičje hrane v Nemčiji so našli plodove pelinolistne ambrozije v kar 70 % 

vzorcev. (Merete in sod., 2010) V Sloveniji znaša ta odstotek 29% pregledanih vzorcev 

(Strgulc Krajšek in Novak, 2013). Semena se lahko prenašajo tudi s stroji za žetev 

pridelkov na poljih, kjer raste ambrozija. Prav tako se razširjajo pri prevozu prsti in 

gramoza med sosednjimi državami, nič manj pa pri uporabi komposta, ki lahko vsebuje 

ostanke rastlin ambrozije, s tem pa preživelim semenom omogoči širjenje. Nekatera 

semena pelinolistne ambrozije lahko plavajo in se z vodnim tokom širijo vzdolž obrežij 

vodotokov, kljub temu, da plavajo v vodi že nekaj časa, so sposobna vzkaliti. (Merete in 

sod., 2010) 

Žvrklja se je pojavljala v Sloveniji prehodno v času od konca druge svetovne vojne do 

osemdesetih let 20. stoletja. V nižinskih predelih Slovenije pa se je v zadnjem desetletju 

prejšnjega stoletja naturalizirala najprej v Prekmurju (Wraber 1983), nato pa po vseh 

nižinskih predelih Slovenije. Le redko se pojavlja nad 600 m n.m.v. (Jogan in Vreš, 1998). 

Vrste, ki spadajo v druge rodove družine nebinovk, kot so Artemisia, Tagetes, Senecio in 

Tanacetum, pogosto zamenjujemo za ambrozijo, saj imajo podobno oblikovane liste. Rod 

Artemisia (pelini) rastejo v enakem okolju kot pelinolistna ambrozija. Obarvanost in 

zgradba listov je pri nekaterih vrstah zelo podobna, vendar imajo pelini socvetja, ki 

vsebujejo skupaj moške in ženske cvetove. Žvrklja tudi nekoliko spominja na kako vrsto 

metlike (Chenopodium). 

Poznamo tudi druge vrste ambrozije v Evropi, ki jih je mogoče zamenjati za pelinolistno 

ambrozijo. Ena od njih je trikrpa ambrozija (Ambrosia trifida), ki zraste 2-6 m visoko. Je 

visoka enoletnica, ki jo najdemo na vlažnih rodovitnih tleh. Njena sorodnica trajna 

ambrozija (Ambrosia coronopifolia), je nižja, do 2,5 m visoka pokončna trajnica, ki raste v 

obliki gostega grma in so ji ljubša bolj suha rastišča. Za razliko od obeh ambrozij 

(pelinolistne in trikrpe), se lahko razmnožuje vegetativno s plazečimi korenikami. Vrsti sta 

prav tako alergeni in v svojem naravnem rastišču v Ameriki rasteta kot škodljiv plevel. V 
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večjem delu Evrope sta redki, v Rusiji pa veljata za invazivni vrsti. (Merete in sod., 2010). 

Pri nas nanju naletimo zelo redko, posamično (Wraber v Martinčič s sod., 2007). 

Pelinolistna žvrklja uspeva predvsem na suhih ruderalnih mestih. Je pionirska rastlina, ki 

se zlahka prilagodi različnim habitatom. Pogosto jo najdemo ob cestah, kjer tvori strnjen 

pas vegetacije tik ob cestišču, železniških progah, gramoznih jamah, smetiščih, gradbiščih, 

pokopališčih, poljih, ob vodnih poteh, območjih mest ter zasebnih vrtov. Pojavlja se tudi 

kot plevel na njivah, predvsem med koruzo, sončnicami, sojo in krompirjem. (Jogan, 2009) 

Na tleh, bogatih s hranilnimi snovmi, na sončnih legah ter kislih tleh, raste bolje (Merete in 

sod., 2010). Dobro prenaša tudi delno zasoljenost podlage zaradi zimskega soljenja cest 

(Jogan, 2009). 

Cvetni prah žvrklje je močno alergogen in kot tak najpomembnejši povzročitelj jesenske 

oblike senenega nahoda, alergijskega rinitisa. Alergija na ambrozijo povzroča hude 

simptome, podobne astmi (Merete in sod., 2010). V Ameriki in Kanadi je 50 % do 70 % 

vseh alergikov preobčutljivih na ta pelod (Kofol Seliger, 2001). V velikih količinah se 

pojavlja ves avgust in do konca septembra, le malo pa od julija dalje. Koncentracija 

cvetnega prahu v ozračju se spreminja v odvisnosti od podnebja, vegetacije in geografske 

lege. Problematičen je tudi prenos peloda z vetrom na dolge razdalje. Poročajo tudi o 

kožnih alergičnih reakcijah zaradi stika z žvrkljo zaradi eteričnih olj, ki jih vsebuje (Jogan, 

2009).  

Kot najbolj uspešni metodi pri preprečevanju rasti žvrklje, predvsem v urbanem okolju, sta 

se pokazali večkratna košnja in uporaba herbicidov. Čas košnje je treba izbrati tako, da 

rastline še bolj ne razširimo. Najbolj primeren čas je sredi septembra. Ročno 

odstranjevanje (puljenje) je sicer prav tako učinkovito v primeru majhnih do srednje 

velikih populacij, vendar pri izvedbi potrebujemo večje število ljudi, ki na žvrkljo ne smejo  

biti alergični. Žvrklja je proti določenim herbicidom postala odporna in jo uničijo le najbolj 

agresivni, ki so pogosto prepovedani. Prav tako nekaterih herbicidov na njivah z 

določenimi poljščinami ne moremo uporabljati, ker bi s tem uničili poljščino samo (npr. 
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Slika 10: Robinija (foto: Simona Strgulc Krajšek) 

sončnice, ki jih uvrščamo v isto družino kot žvrkljo in jih uniči enak herbicid). Rastlina v 

času cvetenja in plodenja ni primerna za kompost, ampak naj bi jo sežgali (Šilc, 2006).  

2.2.7 Robinija (Robinia pseudacacia) 

Robinija, ki spada v družino metuljnic 

(Fabaceae), je znana tudi pod imenom 

akacija. Grška beseda »pseudus« 

pomeni nepravi (Rudolf, 2004). Rod 

akacij (Acacia) uspeva v Avstraliji, 

Južni Aziji, Afriki in Ameriki, pri nas 

so redko sajene (Brus, 2008a). Prav 

zaradi podobnosti so jo botaniki najprej 

imenovali Acacia robini, šele Linné ji 

je dal današnje ime. Je drevo, ki doseže 

v povprečju od 20 do 30 metrov, najvišja znana robinija do sedaj sega 35 metrov (Brus, 

1997). Je listavec z redko in zračno, okroglasto do dežnikasto krošnjo. V mladosti ima 

močno glavno korenino, koreninski sistem je v načelu plitev, močno razrasel in gost. Na 

koreninah tvori majhne, do 1 cm debele nodule, v katerih se nahaja bakterija iz rodu 

Rhizobium. Ta robiniji omogoča rast tudi na tleh, kjer ni dovolj dušika, saj je bakterija 

sposobna presnavljati zračni dušik in ga vezati v obliko, ki je dostopna rastlinam. Listi iz 

9-21 lističev so lihopernato sestavljeni ter dolgi od 20 do 30 cm. Svetlo zeleni lističi so 

večinoma goli, kratko pecljati, celorobi, podolgovato eliptični, navadno so topi in dolgi 3-6 

cm (Brus, 2004). Dva trda in ostra trna, dolga do 2 cm, se razvijeta na mestu, kjer je listni 

pecelj pritrjen na vejico (Brus, 1997). Beli dvospolni cvetovi so izjemno dišeči, metuljasti, 

združeni v 10-25 cm dolga viseča in bujna grozdasta socvetja. Vrsta je enodomna in 

žužkocvetna, ki cveti konec maja in junija hkrati z olistanjem. Plodovi so 5-10 cm dolgi 

gladko rjavi stroki, ki dozorijo v jeseni. V vsakem stroku je od 4-10 temno rjavih, trdih 

semen, ki lahko v prsti ob neugodnih klimatskih razmerah preživijo več let. Strok se odpre 

pozimi, semena pa izpadajo vse do naslednje pomladi (Rudolf, 2004). Razmnožuje se 
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večinoma s semeni, vegetativno in s cepljenjem. Pogosto se razmnožuje tudi s poganjki iz 

panja in korenin. (Brus, 2004) 

Nekoliko podobna navadni robiniji je japonska sofora (Sophora japonica), ki ima izrazito 

zelene in okrogle poganjke, nima trnov in cveti šele sredi poletja, več kot dva meseca za 

robinijo. Precej bolj podobna kot sofora je gledičevka (Gleditsia triacanthos). Ima 

podobno deljene liste, dolge in razvejene trne ter stroke dolge do 45 cm. V času cvetenja se 

od robinije zelo dobro loči, saj nima velikih, belih cvetov, pač pa zelenkaste, drobne in 

neopazne. 

Robinija je bila konec terciarja zelo razširjen rod v srednji Evropi. V času ledenih dob je na 

stari celini izumrla. Doma je v Severni Ameriki, njen naravni areal je razmeroma majhen. 

Umetno so jo razširili v druge dele Severne Amerike, Mehiko in drugod. Od 17. stoletja 

naprej je bila raznešena po večjem delu Evrope, severne Afrike in Azije. V Evropo je Jean 

Robin, botanik in vrtnar francoskih kraljev Henryja IV in Ludvika XIII, daljnega leta 1600 

prinesel semena, da bi iz njih v kraljevem vrtu v Fontainebleauju vzgojil prve robinije. 

Takrat ni niti pomislil, da bo robinija čez slabih tristo let najpogostejše nesamoniklo drevo 

na evropskih tleh. V toplejših in dovolj vlažnih predelih se je vrsta udomačila in podivjala. 

V Evropi uspeva tudi v južni Skandinaviji in celo v okolici Moskve. V Srbiji je ena najbolj 

razširjenih listavcev, na Madžarskem porašča kar 18 % gozdnih površin (Brus, 1997), v 

Sloveniji pa je najpogostejša drevesna vrsta (Brus, 2004). Najpogosteje jo najdemo na 

Goriškem, v Vipavski dolini, na Krasu, v Slovenski Istri, v Krški kotlini, na Bizeljskem, v 

Beli krajini, v Halozah, v Slovenskih goricah ter v Prekmurju (Rudolf, 2004). 

Najbolje uspeva na globokih, rahlih, rodovitnih, peščenih tleh, kjer lahko prodre tudi 7 

metrov globoko. Dokaj uspešno raste na slanih tleh. Ne ustrezajo ji rastišča z zastajajočo 

vodo ali visoko podtalnico, kamniti tereni, nizke temperature, globoke sence, močan veter 

in sneg. Je svetloljubna vrsta, ki zelo hitro raste. Že enoletna rastlina je lahko visoka 2 m, 

enoletni poganjek iz panja pa celo 3 metre. Dosežena starost običajno ne presega 100 let 

(Brus, 1997). Pojavlja se v tleh zelo različne kislosti in sicer od pH 4,6 do 8,2. Dobro 
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prenaša onesnažen zrak (Rudolf, 2004). Raste po nižinah in gričevju do okrog 600 metrov 

nadmorske višine (Brus, 2004). 

Robinija je pri nas priljubljena in razširjena, saj je njen les izredno cenjen in kakovosten. Je 

trden, težek, elastičen, trajen in lep. Uporabljajo ga za gradnjo mostov, ladij, sodov, v 

kolarstvu, kot gradbeni les, za železniške pragove, kot jamski les, daje kakovostno oglje, za 

kurjavo, za ročaje orodij, za pridelovanje vinogradniških kolov, pogozdovanje in zaščito 

ogolelih tal, utrjevanje hudournikov ter žive meje in drevorede (Brus, 2004). 

Navadna robinija velja za dobro čebeljo pašo, saj je ena najbolj medovitih rastlin. Med je 

svetle barve, prozoren, okusen, prijetnega vonja, poleg tega je zelo zdravilen (Nikoloski in 

Ribič, 2006). Mlada socvetja lahko uživamo presna, še boljša so ocvrta. Iz njih lahko 

pripravimo različne pijače (Brus, 2004). Stroke lahko uporabljamo kot stročji fižol, 

cvetove pa kot sredstvo proti krčem in kašlju. Sveže lubje mladih vej uporabljajo v 

homeopatiji. A vendar moramo biti pazljivi pri uživanju, saj so lubje, semena ter drugi deli 

robinje v večjih količinah strupeni. Stopnja strupenosti je odvisna od letnega časa in  

rastiščnih razmer (Brus, 1997). 

Robinija predstavlja vsak dan večji gospodarski problem, tako da so gozdarji marsikje 

prisiljeni ukrepati in robinijo zatreti na različne načine. Zelo težavno in drago je mehansko 

odstranjevanje. Odstranjujejo jo tudi s požiganjem, navadno s sečnjo in obročkanjem. 

Kemične metode so najbolj uspešne, če je robinija s koreninami razraščena po večji 

površini. Ker zahteva ta metoda manj truda kot ostale, je med najbolj pogosto 

uporabljenimi tehnikami zatiranja. Potrebno pa je paziti na bližnja drevesa, ker se lahko s 

herbicidi zelo hitro poškodujejo (Rudolf, 2004).  

2.2.8 Veliki pajesen (Ailanthus altissima) 

Veliki pajesen sodi v družino jesenovčevk (Simaroubaceae). Je listopadno drevo, ki zraste 

do 25 m visoko. Ima redko, zaobljeno krošnjo z ravnim in močnim deblom. Koreninski 

sistem je razvit po veliki površini, vendar je plitev. Mladi poganjki so debeli, 

rdečkastorjavi in dlakavi, brsti so majhni, zaobljeni in pokriti z 2‐4 dlakavimi luskolisti. 
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Lubje na vejah je svetlosivo, na deblu tanko, razmeroma gladko in z belkastimi vzdolžnimi 

razpokami. Listi so ponavadi dolgi med 45‐60 cm, lahko so manjši (30 cm) ali pa tudi 

dosežejo velikost 90 cm. So spiralasto nameščeni, lihopernato sestavljeni iz 11 do 25 

asimetričnih, pecljatih, na vrhu zašiljenih lističev. Lističi so dolgi od 6 do 12 cm, široki od 

2,5 do 4 cm, podolgasto eliptični, pri dnu zaokroženi ter celorobi. Če lističe pomečkamo, 

oddajajo izrazit, neprijeten vonj, ki spominja na žarko arašidovo maslo. Rastlina je 

večinoma dvodomna, redko enodomna žužkocvetna vrsta, ki cveti pozno pomladi. Cvetovi 

so združeni v do 25 cm dolga latasta socvetja. Cvetovi so petštevni. Drobni, belorumeni 

venčni listi so pri dnu zrasli skupaj. Tudi čašnih listov je pet. Moški cvetovi imajo 10 

prašnikov. Dvospolni cvetovi pa imajo 5 prašnikov in 3-6 plodnih listov, kot jih imajo tudi 

ženski cvetovi. Plodnica je nadrasla, plodni listi so med seboj zrasli le v spodnjem delu. 

Plodovi so približno 1 cm široki in do 4 cm dolgi krilati oreški, ki dozorijo septembra ali 

oktobra. Zreli plodovi so svetlo rdečkastorjavi, ki se pojavljajo v gostih skupinah. Seme, ki 

je na vrhu spiralasto zavito, leži na sredini krilca. Eno samo drevo proizvede na leto do 

približno 325 000 semen. Razmnožuje pa se tudi vegetativno: posebej hitro s cepljenjem 

ali poganjki s korenin. V naravi odganja tudi iz panja. Je hitrorastoča vrsta, a ima kratko 

življenjsko dobo ‐ redko živi nad 50 let (Brus, 2004; Bačič v Jogan (ur.), 2009; Brus in 

Dakskobler, 2001). 

Octovec (Rhus typhina) je pajesenu podobna vrsta. Od njega se dobro loči po tem, da ima 

mlada stebla gosto puhasto dlakava (gola pri pajesenu), socvetja pa so gosta, značilno 

temnordeča in ostanejo na drevesu tudi, ko listi odpadejo. Za razliko od pajesena, listi 

octovca nimajo značilnega, ostrega in neprijetnega vonja (Bačič v Jogan (ur.), 2009). Obe 

vrsti sta invazivni. 

Veliki pajesen je samorasel na Kitajskem in na Moluških otokih (Brus, 2004). Francoski 

jezuit in ljubiteljski botanik Pierre d’Incarville je bil prvi Evropejec, ki se je srečal s to do 

tedaj neznano drevesno vrsto. V prepričanju, da gre za semena loščevca (Toxicodendron 

vernicifluum), je s Kitajske v Pariz in London poslal semena pajesena. Iz njih so brez 

večjih težav vzgojili prve sadike in ugotovili, da novo drevo odlično prenese evropske 

razmere. V 2. polovici 18. stoletja je bil veliki pajesen zaradi izjemno hitre rasti in lepega 
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Slika 11: Veliki pajesen (foto: Tina Kurent) 

listja eden najpogosteje sajenih in najbolj cenjenih dreves po evropskih mestih. Podobno je 

bilo tudi leta 1784 v Severni Ameriki (Brus, 2008b). Predvsem zaradi nekaterih estetskih 

lastnosti so ga sadili in razširjali kot okrasno drevo ter ga uspešno sadili v mestnem okolju. 

Uporabljali so ga tudi za pogozdovanje suhih kraških rastišč, marsikje v Severni Ameriki 

in zahodni Evropi pa so ga sadili zaradi gojenja sviloprejk, kar pa so kmalu začeli opuščati, 

saj se tovrstna proizvodnja ni obnesla (Brus in Dakskobler, 2001). Prvi podatki o gojenju 

vrste v okrasne namene v Sloveniji so iz 19. stoletja (Stefani, 1885; Pospichal, 1897-1899). 

Na Krasu so ga že ob koncu 19. stoletja uporabljali za pogozdovanje kamnitih goličav. 

Danes je veliki pajesen pri nas najbolj razširjen na Primorskem, še posebej na Krasu in v 

Slovenski Istri. Najbolj agresiven je na Goriškem. Precej pajesena najdemo tudi v 

Zgornjem Posočju, v zadnjih letih pa se pogosto pojavlja tudi v notranjosti Slovenije, 

največ v mestnem okolju (Brus in Dakskobler, 2001). 

Pajesen najbolje uspeva v toplem 

podnebju. Na hud mraz so občutljive 

le mlade rastline, starejše prenesejo 

temperaturo tudi do -30°C. Pajesenu 

ustrezajo globoka in sveža tla, raste 

tudi na kamnitih in peščenih tleh, zelo 

odporen pa je na dolgotrajno sušo. Je 

svetloljubna vrsta odprtih rastišč, 

čeprav mu nekateri avtorji pripisujejo 

sencozdržnost. Veliki pajesen je izredno neobčutljiva vrsta. Toleranten je glede kislosti in 

slanosti tal, odporen na onesnažen zrak, ozon, živo srebro, žveplo in cementni prah. Prav 

zaradi velike prilagodljivosti so ga v preteklosti uporabljali za pogozdovanje opuščenih 

kamnolomov in rudnikov (Arnšek, 2009). Pogosto ga najdemo na ruderalnih rastiščih, ob 

robovih hiš, ob cestah, na gradbiščih, ob potokih, na nasipališčih, opuščenih kmetijskih 

površinah in podobno (Bačič v Jogan (ur.), 2009). 

Drevesa pajesena izločajo grenak sekundarni metabolit, ki preprečujejo uveljavitev drugih 

rastlinskih vrst v bližini. Največ toksičnih snovi se nahaja v lubju in koreninah, srednje v 
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listih in najmanj v lesu (Heisey, 1990). Alelopatijo velikega pajesena je prvi raziskoval 

Mergen leta 1959. Ugotovil je, da je izvleček iz listov zelo toksičen za 58 % obravnavanih 

vrst. 

Les velikega pajesena je podoben jesenu, tako po kvaliteti kot videzu. Za proizvodnjo ni 

najbolj primeren, vendar se lepo oblikuje in polira. Uporaben je za proizvodnjo celuloze, 

notranje opreme, za izdelavo papirne kaše in za stavbno pohištvo. Na Kitajskem ga 

uporabljajo kot tehnični les, za oglje in kot gorivo (Arnšek, 2009). Zaradi nizke energijske 

vrednosti, slabe gorljivosti ter smrdljivega in zadušljivega dima za kurjavo ni 

najprimernejši. Ker je obstojen in lahek, ga v Sloveniji na Krasu včasih uporabljajo za 

izdelavo fižolovk in v Posočju za izdelavo toporišč za sekire. Cvetovi, listi, brsti in mlado 

lubje vsebujejo nekaj zdravilnih učinkovin, vendar je pri uporabi potrebna previdnost, saj 

lahko hitro povzročajo slabost in bruhanje (Brus, 2004). Prav tako so nekateri ljudje 

alergični na pelod pajesena, sok te rastline pa naj bi povzročal miokarditis (Bačič v Jogan 

(ur.), 2009). 

Zaradi velike proizvodnje semen in močnega odganjanja iz panjev in korenin, zatiranje 

velikega pajesena zahteva veliko mero potrpežljivosti. Žaganje dreves je treba včasih 

ponavljati leta in leta, da se rastlina popolnoma izčrpa. Sečnjo je najbolje izvajati zgodaj 

poleti, ko je zaloga hrane v koreninah najmanjša. Izkopavanje dreves ni učinkovito, če v 

zemlji ostanejo deli korenin, iz katerih znova poženejo poganjki. Koristno je tudi 

odstranjevanje ženskih dreves, ki obilno semenijo. Mlade sadike lahko ročno pulimo ali 

izkopljemo v fazi, ko je zemlja vlažna in zmehčana. V ZDA omenjajo nekatere učinkovite 

metode zatiranja, vendar se teh metod ne smemo posluževati v slovenskih gozdovih. Gre 

za metode zatiranja s pomočjo rabe herbicidov, požiganje z metalci ognja in različne 

načine biološke kontrole. V uporabi je tudi obročkanje dreves (Brus in Dakskobler, 2001). 

2.2.9 Vodna solata (Pistia stratiotes) 

Vodna solata je plavajoča sladkovodna rastlina, ki sodi v družino kačnikovk (Araceae). Je 

enoletnica, ki doseže velikost 20-30 cm. Listi so klinasto jajčaste oblike z vidnimi 

vzdolžnimi žilami. So ploski, porasli s trihomi, veliki od 2 do 35 cm ter združeni v rozete. 
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Slika 12: Vodna solata (foto: Tina Kurent) 

Korenine so vlaknasto pernate in segajo do 35 cm v globino. Plod vodne solate je zelena 

jagoda z 1-2 mm velikimi semeni. Razmnožuje se vegetativno (s tvorbo stolonov) in 

spolno (s tvorbo semen). Skoraj neopazna, majhna socvetja so nameščena v središču 

rozete. Vsako socvetje je sestavljeno iz številnih moških cvetov in le enim ženskim. (Haler, 

2005) 

Rastlina optimalno uspeva v temperaturnem intervalu med 22 in 30°C. Minimalna 

temperatura rasti vodne solate je 15°C, maksimalna temperatura, pri kateri jo še najdemo, 

pa je 35°C. Po svetu uspeva v tropskih in subtropskih vodah, bogatih z nutrienti 

(dušikovimi in fosforjevimi spojinami). Uspeva v ribnikih, jezerih in rekah kot 

prostoplavajoč makrofit, vendar se lahko ob ugodnih pogojih tudi zakorenini v zemljo. 

(Haler, 2005) 

Izvor rastline še ni poznan. 

Nekateri zatrjujejo, da izvira iz 

Afrike (»zelje Nila«), drugi iz 

južne Amerike. Po svetu se 

pojavljata dva klona te rastline. 

Afriški klon doseže velikost 40 cm 

in ima svetlo zelene liste, azijski 

klon pa doseže velikost 20 cm, 

vendar so njeni listi obarvani 

vijolično. (Haler, 2005) 

Prvič so vodno solato v Evropi opazili na Nizozemskem in v nekaterih ribnikih v Moskvi 

ter njeni okolici. Pojavlja se po vseh kontinentih, razen Antarktike. Vrsta P. stratiotes se od 

leta 2000 pojavlja tudi v Sloveniji, v okolici Čateža, v naselju Prilipe, kjer izhaja termalna 

voda iz bližnjih Term. Gre za mrtvi rokav reke Save (Mirt, 2009), imenovan »mrtvica 

Cola«, ki je dolga 800 m in široka do 35 m. V njej prebiva mnogo rastlinskih in živalskih 

vrst, nekatere so redke in ogrožene, kot na primer navadna streluša in mala podvodnica. 

Leta 2005 je bilo tu zabeleženih 127 vrst metuljev, več kot 50 vrst ptic, 36 vrst kačjih 
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pastirjev ter 8 vrst dvoživk. Danes so ohranjene predvsem v zadnjem delu mrtvice, tik pred 

iztokom v Savo. (Kogelnik, 2005) 

S problematiko množičnega razširjanja vodne solate se srečujejo povsod po svetu. Debel 

sloj vodne solate na vodni površini preprečuje dostop sončne svetlobe in kisika, ki sta 

potrebna za rast in razvoj drugih rastlin in živali. Poleg tega predstavlja fizično oviro za 

vodne in obvodne živali, kar zmanjšuje njihov življenjski prostor in otežuje njihove 

paritvene poti. Ogromne količine vodne solate v procesu razkrajanja porabljajo kisik, kar 

pa slabša tudi kakovost vode (Kogelnik, 2005). Vodna solata ima tudi »dobro« lastnost, 

sposobna je namreč iz vode odstranjevati nutriente, težke kovine (npr. arzen) in celo 

antibiotike iz odpadnih voda krmljenih živali, zato jih lahko uporabimo kot naravne 

»čistilne naprave«. (Haler, 2005) 

Že mnoga leta se okoliški prebivalci mrtvice ter ribiči ukvarjajo s problematiko in 

odstranitvijo vodne solate. Večkrat so priredili čistilne akcije ter v letu 2003 odstranjevali 

solato z bagri in čolni na bregove struge. Rezultat je bil sicer odličen, vendar žal le za 

kratek čas, saj je na dnu mrtvice na tisoče semen, ki so odporna na dolgotrajno sušo in 

nizke temperature. Semena so zavita v sluz na koreninah in ko rastlina propade, ta potonejo 

v mulj do nastanka ugodnih razmer. Ročno odstranjevanje je le ena od idej za rešitev. 

Poizkusili so jo odstraniti tudi že s pomočjo kemikalij, z lesenimi pregradami ter z 

naravnim sovražnikom (Mirt, 2009b). Zatiranje rastlin s pomočjo herbicidov je v uporabi 

že od leta 1900, vendar ta postopek ni poceni ter tudi njegova uporaba je vprašljiva, saj 

herbicidi negativno vplivajo tudi na druge organizme, prav tako na človeka. Kljub temu so 

poizkušali na ta način odstraniti vodno solato, vendar je bil poseg neuspešen (Haler, 2005). 

Edina metoda, ki naj bi bila okolju prijazna ter ponuja finančno ugodno zaviranje rasti, je 

biološka.  

Nekaterim živalim (hrošču rilčkarju, nilskemu konju, morski kravi …) predstavlja vodna 

solata hrano, torej ima naravne sovražnike. Z vnosom še enega tujerodnega organizma, bi 

se morda rešili vodne solate, ne bi pa morali predvideti, kako bi to vplivalo na druge 
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Slika 13: Žlezava nedotika (foto: Tina Kurent) 

organizme. Zgodilo bi se lahko, da bi se naravni sovražniki invazivk postopno prilagodili 

tudi drugi hrani v novem okolju (Mirt, 2009b). 

2.2.10 Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) 

Rod nedotik je po številu vrst največji v družini nedotikovk (Balsaminaceae) in obsega 

500 do 600 vrst (Heywood, 1995). Žlezava nedotika je enoletnica, ki lahko zraste do 2 

metra. Steblo je močno, golo, votlo, kolenčasto odebeljeno, pri največjih rastlinah tudi 

nekaj centimetrov v premeru in je 

lahko lomljivo. Listi so nasprotno 

nameščeni, jajčasto suličasti in 

večinoma grobo nazobčani. V gornjem 

delu stebla so pogosto po trije v 

vretencu, z žleznimi laski na peclju, 

zaradi katerih je vrsta dobila tudi svoje 

ime. Cvetovi so bočno somerni, veliki 

od 2 do 4 cm in združeni v latasta 

socvetja. V jesenskih mesecih s 

svojimi škrlatnimi ali rožnatimi (redko belimi) barvami ter značilnim vonjem že na daleč 

naznanjajo čebelam svojo prisotnost. Opraševalce privablja tudi medičina, ki se izloča v 

ostrogo. Venčnih listov je pet, vendar je videti, kot da bi bili le trije, saj sta stranska dva 

zrasla v čeladasto tvorbo. Venčni listi niso zrasli, ampak se le tesno prekrivajo. Plod je 

glavica, ki ob eksplozivnem razpiranju izvrže številna semena tudi do 7 metrov daleč. To 

pripomore k uspešnosti njenega širjenja (Frajman, 2003). Pri razširjanju semen pogosto 

sodeluje tudi vodni tok, saj je žlezava nedotika običajno razširjena ob vodah. 

Podobna vrsta žlezavi nedotiki iz rodu nedotik je v Sloveniji tujerodna balfourova nedotika 

(Impatiens balfouri), ki ima dvobarven belo-rožnat cvet, ostroga pa je dolga in rožnato 

obarvana. V naših krajih je prehodno podivjana, tako kot tudi breskvica (Impatiens 

balsamina), ki veljata kot okrasni rastlini. Podobno oblikovan cvet imata tudi prav tako 

tujerodna drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora) in edina domorodna navadna 
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nedotika (Impatiens noli-tangere), vendar so cvetovi obarvani rumeno. (Frajman v Jogan 

(ur.), 2009) 

Prvotna domovina žlezave nedotike sta Indija in zahodna Himalaja. V Evropo so rastlino 

zanesli v prvi polovici 19. stoletja, in sicer leta 1839, ko so njena semena poslali v 

botanični vrt Kew pri Londonu z namenom, da bi jo gojili kot okrasno oziroma medonosno 

rastlino. Leta 1855 je bila že naturalizirana ponekod v Angliji, saj je kmalu ušla z vrtov in 

se naselila v naravi. V začetku 20. stoletja se je pojavljala tudi v Evropi, največ v Nemčiji, 

Avstriji in Švici (Beger in Schmid, 1924). V nekaj desetletjih se je v teh in sosednjih 

deželah naturalizirala v večjem delu Evrope. Marković (1970) navaja prva beleženja na 

Hrvaškem ozemlju. Leta 1968 naj bi jo prvič zabeležili ob Savi severno od Zagreba. Vrsta 

naj bi se na ozemlje Hrvaške razširila iz Slovenije. Najstarejši zanesljivi podatek o 

pojavljanju te vrste pri nas v naravi je iz leta 1935, ko je slovenski botanik Rajko Justin 

nabral rastlino v okolici Šentvida pri Ljubljani. Štiri leta kasneje jo je v Stožicah pri 

Ljubljani nabral tudi Marko Zalokar. Sredi 20. stoletja je bila že precej razširjena po 

Sloveniji. Danes je pogosta v severnem delu Slovenije, malo podatkov o pojavljanju pa je 

v južni polovici Slovenije. Udomačena je v subpanonskem in predalpskem ter manjših 

predelih alpskega in preddinarskega fitogeografskega območja, nekako do 1000 m 

nadmorske višine. (Frajman, 2003) 

Žlezavo nedotiko zelo pogosto najdemo ob večjih rekah in njihovih pritokih, ob cestah in 

poteh, na robovih gozdov in na ruderalnih rastiščih. Vlažna tla so pogoj za njeno 

uspevanje. Na pozne spomladanske in zgodnje jesenske zmrzali je izredno občutljiva. 

Velikokrat tvori strnjene sestoje, v katerih je uspevanje drugih rastlin zelo omejeno ali 

povsem nemogoče. Pogosto ji delajo družbo drugi invazivni neofiti, kot so deljenolistna 

rudbekija, topinambur ali japonski dresnik. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Rastlina se razmnožuje s semeni, ki jih z eksplozivnim izmetavanjem iz plodov sama 

razširja na kratke razdalje. Na daljše razdalje jo razširja prav tako človek kot okrasno vrtno 

rastlino, semena pa raznašajo tudi reke in potoki. Iz kalic spomladi v nekaj mesecih zraste 
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odrasla rastlina. Žlezava nedotika cveti med junijem in oktobrom. Plodovi so zreli nekaj 

tednov po cvetenju. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Obrežja, ki jih prekrivajo sestoji žlezave nedotike, so močno podvržena eroziji. Ker je 

žlezava nedotika enoletnica, je njen koreninski sistem slabo razvit in ne veže prsti tako 

učinkovito kot avtohtono rastje. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Žlezava nedotika je povsem izrinila domorodno obrežno vegetacijo rek in potokov - v 

sestojih nedotike ne uspevajo niti koprive. Širjenje iz posameznih, sedaj še izoliranih 

nahajališč ob rekah Soča, Kolpa in Krka ter njihovih pritokov, je verjetno nemogoče 

zaustaviti.  (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 

Da bi preprečili širjenje žlezave nedotike, bi bilo smiselno prepovedati gojenje rastline v 

okrasne, čebelarske in druge namene. Potrebno bi bilo zasajevati brežine rek in drugih 

območij podvrženim človekovemu delovanju z domorodnimi vrstami. Zmanjšati bi bilo 

potrebno evtrofikacijo voda ter koristilo bi redno ozaveščati javnost o invazivnosti te vrste. 

(Frajman v Jogan (ur.), 2009)  

Vrsta je v Sloveniji že močno razširjena, zato bi jo bilo težko popolnoma uničiti. 

Priporočljivo je mehansko odstranjevanje s pomočjo košnje pred cvetenjem in plodenjem. 

Postopek je treba ponoviti dve ali več let zapovrstjo zaradi prisotnosti semen v tleh. 

Takšno odstranjevanje je lahko uspešno tam, kjer ni bližnjih drugih nahajališč žlezave 

nedotike, iz katerih bi se ta rastlina s semeni lahko ponovno razvila. Z redno pašo ovac ali 

goveda, bi bilo rastline mogoče odstraniti. (Frajman v Jogan (ur.), 2009) 
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 

Podatke za pripravo diplomskega dela sem zbirala postopoma. Najprej sem preučila 

slovensko in tujo literaturo o invazivnih vrstah, da sem se z njimi seznanila. V tem času 

sva skupaj z mentorjem določila 10 najpogostejših invazivk, ki se pojavljajo v Sloveniji in 

predstavljajo problem v okolju in ekosistemih. Za prav te invazivke sva se odločila tudi 

zato, ker se največ pojavljajo v okolici šol (enoletna suholetnica, veliki pajesen, japonski 

dresnik), nekatere zdravju škodujejo (orjaški dežen, pelinolistna žvrklja), nekatere 

zavzemajo svojevrstne/posebne habitate (vodna solata) … in jih tako izbrala deset. Sledil 

je pregled literature, spleta, člankov, knjig ter drugih publikacij. Gradiva je bilo dovolj, da 

sem zbrala informacije o problematiki razširjanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin ter 

napisala nekaj splošnega pregleda o vsaki izmed izbranih rastlin.  

Delo sem nadaljevala s pregledom uporabe invazivk v šolah, izdelavo gradiv za učence in 

učitelje, pregledom strokovne literature ter učnih načrtov za vse naravoslovne predmete v 

osnovni šoli.  

3.1.1 Pregled uporabe vsebin o invazivkah pri pouku 

S pomočjo spleta sem pregledala, ali se na posameznih šolah že ukvarjajo z invazivnimi 

tujerodnimi vrstami ter kako kakovostne so te vsebine. Največ pozornosti sem posvetila 

osnovnim šolam, nekaj pa tudi srednjim. Pregledala sem spletne strani 450 osnovnih ter 

179 srednjih šol. Seznam šol sem našla na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport. Vsako spletno stran šole sem podrobno pregledala. Pregled je potekal 

počasi, saj je bilo treba podrobno pregledati vsako spletno stran posebej. Na spletnih 

straneh vsake šole sem pregledala vse rubrike, kjer bi se podatek o invazivkah lahko 

nahajal. Izpisovala sem si podatke o morebitni razstavi, raziskovalnih nalogah, predavanjih 

in delavnicah, ekskurzijah, raznih projektih, naravoslovnih dnevih … itd. Ko sem na 

spletnih straneh pregledovala informacije v zvezi z invazivkami, ki so namenjene splošni 

javnosti, sem v iskalnik odtipkala sledeče ključne besede: invazivne tujerodne vrste, 
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invazivne tujerodne vrste v Sloveniji, invazivke, dogodki invazivne tujerodne vrste, 

razstave invazivne tujerodne vrste, delavnice invazivne tujerodne vrste, predavanje 

invazivne tujerodne vrste, ekskurzije invazivne tujerodne vrste, odstranjevanje invazivnih 

tujerodnih vrst, tujerodne vrste, invazivne vrste …  

3.1.2 Izdelava gradiv za učitelje in učence 

Po vzoru priročnika Invazivne tujerodne rastline pri pouku naravoslovja in biologije 

(Strgulc Krajšek in Bačič, 2013a) sem izdelala še nekaj gradiv, ki so primerna tako za 

učitelje kot tudi za učence. Skupaj z mentorjem in somentorico smo se odločili pripraviti 

sledeča gradiva: 

- učni list k praktičnemu primeru 3: Kalitveni poskusi, 

- informativne liste za učence za podporo naravoslovnega dne št. 2: Popisovanje 

invazivnih vrst v okolici šole, 

- praktični primer 1: Izdelava herbarija tujerodnih invazivnih vrst, 

- praktični primer 2: Posledice človekovih dejavnosti, vnašanje tujerodnih vrst v 

okolje. 

Vsa izdelana gradiva so vezana na že omenjeni priročnik. Namen izdelave le-teh gradiv je 

dopolniti priročnik in omogočiti učencem in učiteljem lažje delo pri pouku. 

Izdelava učnega lista za učence 

Učni list je učni pripomoček, ki se ga pri pouku lahko uporablja za uvod v temo, 

preverjanje in ponavljanje. Poleg tega lahko učne liste prilagajamo sposobnostim, 

interesom in potrebam vsakega učenca posebej. Učni list sem oblikovala tako, da ga lahko 

vsak učenec reši doma, saj vsebuje vse potrebne podatke za izpolnitev. Sestavljen je iz 

štirih daljših nalog, ki so med seboj povezane. Prva stran vsebuje navodila za 

izpolnjevanje, katere pripomočke in material se potrebuje ter namen izvedbe poskusa. 

Druga in tretja stran vsebujeta navodila za izpolnjevanje razpredelnice ter razpredelnico, ki 

jo učenci vsak dan redno izpolnjujejo. 4., 5., in 6. stran učnega lista vsebujejo vprašanja, ki 

se nanašajo na dobljene rezultate ter na podlagi tega na ugotovitve, do katerih pridejo. 
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Namenjen je učencem 6. razreda in sicer pri predmetu naravoslovje, pri izvedbi aktivnosti 

Kalitveni poskusi (Strgulc Krajšek in Bačič, 2013a; stran 14).  

Izdelava informativnih listov o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin za učence 

Informativni listi, ki sem jih izdelala v okviru diplomske naloge, so učni pripomoček, ki je 

namenjen učencem ter obsega slikovno gradivo, besedilo ter pregledne grafe. Namen 

informativnih listov je informirati učence o posameznih invazivkah, preden gredo na teren 

popisovat le-te, kot je opisano v priročniku pri aktivnosti Popisovanje invazivnih vrst v 

okolici šole (Strgulc Krajšek in Bačič, 2013a; stran 32). Informativne liste lahko 

uporabimo tudi kot učni pripomoček pri naravoslovnem dnevu, učni uri, ko se 

pogovarjamo o invazivkah, ko učenci izdelujejo plakate ali herbarij o tujerodnih invazivnih 

vrstah rastlin ipd. Izdelani informativni listi niso omejeni na uporabo le v določenem 

razredu osnovne šole, lahko se jih uporabi v 6., 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. Prav tako 

so primerni tudi za srednjo šolo. Izdelala sem 10 informativnih listov o 10 izbranih 

invazivkah. Vsak od njih vsebuje splošen opis invazivke, od kod se je razširila, kje v 

Sloveniji je že razširjena, kakšne razmere za rast ji ustrezajo, kdaj cveti, kakšen ima vpliv 

na okolje, kako jo odstranjevati, katere so podobne vrste, kako se razmnožuje ter nekaj 

zanimivih podatkov za radovedne. Jezik je enostaven in primeren za osnovnošolski nivo. 

Izdelava dodatnih dveh predlogov za praktično uporabo invazivk pri pouku 

Izdelala sem dva predloga za aktivnosti, pri katerih lahko pri pouku uporabimo invazivne 

tujerodne vrste rastlin. Kot vzor za pripravo gradiv sem uporabila priročnik Simone Strgulc 

Krajšek in Tinke Bačič (2013a).  

Prvi primer je mišljen kot izvedba naravoslovnega dne ali pa kot obravnava tematike pri 

pouku, kjer bi se obdelalo snov v več šolskih urah. Gre za izdelavo herbarija o invazivnih 

vrstah. Podala sem nekaj splošnih pravil, ki veljajo za izvedbo herbarija, a hkrati prav tako 

navezala besedo na invazivke. 
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Pri pregledu učnih načrtov in učbenika za 9. razred, sem naletela na naslov: »Posledice 

človekovih dejavnosti«, kjer tudi omenjajo tujerodne vrste. Predlagala sem, da bi poglavje 

malo razširili in pouk nadaljevali s pripravo plakatov ter njihovo predstavitvijo. 

3.1.3 Vključevanje vsebin o invazivkah v pouk biologije in naravoslovja glede 

na učni načrt 

Pregledala sem učne načrte vseh naravoslovnih predmetov, torej učni načrt predmeta 

Spoznavanje okolja za 1., 2. in 3. razred, Naravoslovje in tehnika za 4. in 5. razred, 

Naravoslovje za 6. in 7. razred, Biologijo za 8. in 9. razred ter izbirne predmete Organizmi 

v naravnem in umetnem okolju, Raziskovanje živih bitij v domači okolici ter Rastline in 

človek, za 7., 8. ali 9. razred. Iz učnih načrtov sem izpisala cilje, kjer bi se kot objekt 

uporabile tujerodne invazivne rastline. Podala sem predloge, kako in na kakšen način 

vključiti problematiko v vsak posamezen učni sklop. 

3.1.4  Pregled strokovne literature 

Pregledala sem, katere kakovostne obstoječe vire bi lahko učitelj uporabil v šoli ter 

naredila pregled in opis le-teh. Pomagala sem si z internetom, pregledala pa sem tudi 

tiskane publikacije. V poglavju 4.4 Pregled spletnih strani in strokovne literature, opisujem 

vire, s katerimi si lahko učitelji pomagajo pri načrtovanju pouka. 
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4   REZULTATI IN RAZPRAVA 

4.1 PREGLED OBRAVNAVE VSEBIN O INVAZIVKAH V ŠOLAH 

Na spletu sem pregledala spletne strani vseh osnovnih in srednjih šol, skupaj 450 osnovnih 

in 179 srednjih šol v Sloveniji. Od vseh pregledanih osnovnih šol je samo 13 šol, kjer 

poročajo o aktivnostih na tem področju, kar predstavlja le 2,9% vseh osnovnih šol v 

Sloveniji. Na 7 osnovnih šolah poročajo, da je pri njih potekala razstava o invazivnih 

tujerodnih vrstah, na neki šoli so imeli predavanje na temo invazivne tujerodne vrste, na 

drugi je potekala delavnica o le-teh, na tretji so izdelovali plakate, na naslednji je potekal 

naravoslovni dan ter na zadnji omenjajo raziskovalno nalogo na to temo. Na spletnih 

straneh ostalih šol nisem zasledila nič o invazivkah. 

Na spletnih straneh srednjih šol sem našla poročila o 7 aktivnostih, kar predstavlja 1% več 

kot v osnovnih šolah. Na 5 šolah je potekala razstava o invazivkah, našla sem eno 

raziskovalno nalogo o njih, zasledila pa sem tudi, da je bila na Proteusovem tekmovanju 

leta 2008/2009 tematika o invazivnih tujerodnih vrstah. Kot kažejo spletne strani, je bilo 

tudi nekaj ur pouka posvečenih tej vsebini, vendar še vedno izjemno malo. Razlog se 

skriva v učnih načrtih, kjer primanjkuje ciljev, povezanih z vključevanjem invazivk v 

pouk. Predvidevam, da velika večina šol na svoji spletni strani ne obvešča redno o vseh 

svojih dogajanjih, zato sklepam, da je tovrstnih aktivnosti bistveno več kot prikazujejo 

spletne strani. Realnejše stanje bi pokazala anketa za učitelje v osnovnih in srednjih šolah. 

 V letu 2012 je na Biotehniški fakulteti potekalo izobraževanje za učitelje osnovnih in 

srednjih šol, kjer so govorili o možnostih vključevanja invazivnih tujerodnih vrst v pouk. 

Za širšo javnost potekajo v Sloveniji razne ekskurzije, delavnice, društva in druge 

organizacije prirejajo odstranjevanje invazivk, prav tako obstajajo razni projekti, ki so 

aktivni na tem področju, celo v lokalnem časopisu je zaslediti članek na to temo. Na spletni 

strani Ljubljanskega barja obstajajo opisi posameznih invazivk skupaj z značilnostmi ter 

vodenji po barju, našla pa sem tudi šest razstav, ki so potekale v različnih krajih po 

Sloveniji. Štiri reportaže o problematiki invazivnih tujerodnih vrst rastlin pa sem zasledila 

tudi na televizijskih zaslonih. 
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V nadaljevanju predstavljam šolske aktivnosti v zvezi z invazivkami, o katerih na svojih 

spletnih straneh poročajo osnovne in srednje šole. Pregled spletnih strani sem izvedla v 

obdobju marec – maj 2013. Najstarejša omenjena aktivnost je potekala v letu 2009, zadnje 

navedbe pa po letu 2013. 

4.1.1 Pregled obravnave vsebin o invazivkah v osnovnih šolah 

OŠ Divača na svoji spletni strani poroča, da so v novembru 2009 učenci 8. razredov 

poslušali predavanje o tujerodnih vrstah. V tem času je bila tudi razstava v knjižnici 

Divača, kjer so prav tako organizirali predavanje na to temo. Predaval je naravovarstvenik 

Leon Kebe, ki jim je razložil definicijo tujerodnih vrst, načine, kako ena vrsta preide iz 

nekega okolja v drugo, kakšne so posledice vnosa vrste in jim razložil, da ni vse, kar pride 

iz tujine, slabo, je pa pomembno, da smo pozorni na to, kaj sprejemamo v svoje okolje.  

V okviru projekta EKO ŠOU, je imela OŠ Vižmarje Brod, dne 6. 5. 2010 delavnico in 

predavanje za učence 7. razredov z naslovom »Invazivne vrste«. Delo je potekalo najprej v 

predavalnici, kjer so se učenci razdelili v skupine. S timskim delom so osvojili znanje, 

kasneje  pa so se odpravili tudi na teren, kjer so na travniku pred šolo posadili dren.  

OŠ Podgora Kuteževo na svoji spletni strani predstavlja tujerodne vrste in hkrati obvešča, 

da na šoli poteka razstava le-teh. 

Dne 19. 4. 2012 je OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki obiskal predsednik države, ravno v 

času, ko so učenci pri izbirnem predmetu Organizmi v naravnem in umetnem okolju 

pripravljali plakate o tujerodnih rastlinah. 

OŠ Polje na svoji spletni strani, dne 9. 9. 2012 obvesti in hkrati vabi na razstavo tujerodnih 

vrst, ki je bila 10. 9. 2012 – 14. 9. 2012. 

Razstava invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali v osnovnih šolah (Tujerodne vrste – 

prezrta grožnja. Projekt Thuja, Zavod Sybiosis in Botanično društvo Slovenije. 2009): 

- OŠ Franca Rozmana Staneta (6. 6. 2012 – 21. 6. 2012) 

- OŠ Polje (10. 9. 2012 – 14. 9. 2012)  
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- OŠ Zadobrova (17. 9. 2012 – 21. 9. 2012) 

- OŠ Zalog (24. 9. 2012 – 28. 9. 2012) 

- OŠ Podgora Kuteževo  

OŠ Naklo sporoča, da je v ponedeljek, 4. 2. 2013 za učence 9. razredov potekal 

naravoslovni dan. Pripravili so biološko konferenco, kjer so učenci predstavili svoje 

seminarske in raziskovalne naloge ter ankete z različno tematiko. Dr. Simona Strgulc 

Krajšek je naravoslovni dan popestrila s predavanjem o invazivnih tujerodnih vrstah s 

številnimi zanimivimi primeri. Po končani konferenci so učenci v učilnici nadaljevali z 

delom na temo tujerodnih vrst. Delo je potekalo po skupinah, na koncu pa so vsako 

skupino predstavili. 

Na spletni strani OŠ Tržič lahko preberemo, da je v soboto, 6. 4. 2013 za učence 8. 

razredov potekal naravoslovni dan, ki sta ga vodili doc. dr. Martina Bačič in Špela Novak. 

Delo je potekalo v treh skupinah, ena od njih je bila tudi na temo o invazivnih tujerodnih 

vrstah. Učenci so krožili med postajami. Poslušali so predavanje, lahko so si ogledali tudi 

herbarijske pole najpogostejših invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, sledil pa je še 

praktični prikaz, kako od sončničnih semen ločiti semena pelinolistne žvrklje. Na koncu sta 

pokazali učencem tudi invazivno tujerodno žival – platanino čipkarico. 

Raziskovalno nalogo na temo invazivne vrste v Sloveniji, sem na spletu našla samo eno. 

Naslov naloge je Invazivne rastline ob vzhodni Ložnici in Hudinji, ki sta jo napisala David 

Žaler (7. r) in Špela Kovše (8. r) iz OŠ Ljubečna. Naloga ima 37 strani, torej je za 

osnovnošolski nivo zelo obsežna. 

4.1.2 Pregled obravnave vsebin o invazivkah v srednjih šolah 

Na spletni strani SŠ Slovenska Bistrica je bila objavljena raziskovalna naloga z naslovom 

Japonski dresnik, ki jo je napisala Eva Veler. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in 

empiričnega dela, kjer s preizkušanjem raznih metod odstranjevanja japonskega dresnika 

ugotovi, katera metoda je najučinkovitejša. Naloga ima 41 strani. 
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V šolskem letu 2008/2009 je Prirodoslovno društvo Slovenije organiziralo Proteusovo 

tekmovanje za srednjo šolo (1.- 4. letnik) na temo Invazivne vrste rastlin in živali. Dijaki so 

se najprej preizkusili na šolskem, kasneje še na državnem tekmovanju. 

Razstava invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali v srednjih šolah (Tujerodne vrste – 

prezrta grožnja. Projekt Thuja, Zavod Sybiosis in Botanično društvo Slovenije. 2009): 

- Gimnazija Škofja Loka (23. 11. 2010) 

- Gimnazija Ptuj (19. 3. 2013 – 2. 4. 2013) 

- Biotehniška šola Maribor (12. 2. 2013) 

- Gimnazija Jožeta Plečnika (11. 2. 2013 - 1. 3. 2013) 

- Prva gimnazija Maribor (5. 3. 2013 - 14. 3. 2013) 

4.1.3 Izobraževanja za učitelje 

Na spletni strani projekta Thuja 2, je bilo objavljeno, da je Botanično društvo Slovenije 

dne, 14. 9. 2012, v prostorih Biotehniške fakultete izvedlo izobraževanje za učitelje o 

invazivnih tujerodnih rastlinah. Izvajalci so poučevali o možnostih vključevanja te 

tematike v pouk. Na delavnici je bilo skupaj 33 učiteljev osnovnih in srednjih šol. 

Delavnico so vodile dr. Simona Strgulc Krajšek, dr. Tinka Bačič in Špela Novak. 

Izobraževanje je po uvodnem predavanju, kjer so se seznanili z invazivnimi tujerodnimi 

vrstami, njihovem stanju v Sloveniji ter uporabe pri doseganju ciljev pri pouku, podali še 

na teren v okolico Biološkega središča, kjer so se od bližje seznanili s prepoznavanjem 

invazivk ter nabrali material za kasnejše delo v laboratoriju. S pomočjo slikovnih ključev 

so se preizkusili v določanju invazivk, spoznali preproste metode, ki se uporabljajo pri 

poskusih v zvezi s semensko banko invazivk v tleh, pripravo kalitvenih poskusov ter 

poskusov z vegetativnim razmnoževanjem invazivk.  

Teden dni kasneje, 21. 9. 2012, so isto izobraževanje izvedli tudi v osnovni šoli Pod goro v 

Slovenskih Konjicah. Tokrat je prišlo na delavnico 19 učiteljev. Na terenu so ugotovili, da 

je v Slovenskih Konjicah zelo malo invazivk, zato so jih poiskali kar na vrtovih, po žvrkljo 
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pa so se odpravili kar z avtom. Izobraževanje je potekalo tudi v učilnici, kjer so se učili ob 

herbarijskem materialu, seznanili pa so se tudi s kartiranjem invazivk. 

O vseh dejavnostih, povezanih z izobraževanjem učiteljev, ki so bile izvedene v okviru 

projekta Thuja 2, poroča prispevek S. Strgulc Krajšek in T. Bačič (2013) v Zborniku 

razširjenih povzetkov simpozija Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi. 

4.1.4 Informacije o vsebini invazivk na spletnih straneh, ki so namenjene 

splošni javnosti 

V Sloveniji je bilo od leta 2009 organiziranih kar nekaj delavnic, ki so bile namenjene širši 

publiki.  

Prirodoslovno društvo Slovenije je organiziralo enodnevno ekskurzijo z naslovom 

»Invazivne rastlinske in živalske vrste Vipavske doline in Krasa«. Pot je potekala proti 

Vrhniki do Vipavske doline in kasneje še do Kopra. Ob poti so se večkrat ustavili z 

namenom, da bi si ogledali invazivne rastlinske in živalske vrste ter njihovo življenjsko 

okolje. Ekskurzijo so vodili Nejc Jogan, Jana Kus Veenvliet in Paul Veenvliet.  

Razstave tujerodnih invazivnih vrst rastlin in živali v Sloveniji (Tujerodne vrste – prezrta 

grožnja. Projekt Thuja, Zavod Sybiosis in Botanično društvo Slovenije. 2009): 

- Prirodoslovni muzej (22. 4. 2009) 

- Sečoveljske soline (30. 7. 2009) 

- Knjižnica Divača (22. 10. 2009) 

- Dom Trenta (5. 6. 2010) 

- Ljubljanski grad (22. 5. 2012) 

- Knjižnica Ljubljana-Bežigrad (2. 7. 2012 – 14. 8. 2012) 

Že nekaj let različna društva, zavodi ter ustanove organizirajo odstranjevanje invazivk: 

Biotehniški izobraževalni center poroča, da so letos izvedli že dve čistilni akciji 

odstranjevanja japonskega dresnika in sicer:  
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- v aprilu 2013 so odstranjevali nadležno invazivko v okolici Koseškega bajerja, leto 

prej pa v Zupančičevi jami.  

- v maju 2013 so odstranjevanje okrog bajerja ponovili.  

Letos, junija 2013, je že tretje leto potekalo odstranjevanje orjaškega dežena v organizaciji 

Zavoda Sybiosis in Botaničnega društva Slovenije (Thuja 2). Potekalo je v okolici 

ljubljanskega botaničnega vrta, saj je že pred nekaj leti zaradi malomarnosti vzdrževalcev 

pobegnil iz vrta. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj v sodelovanju z 

Društvom za varstvo okolja Bled, je 15. 6. 2013 organiziralo prostovoljno akcijo 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

je v občini Trzin, 30. 5. 2013, organiziralo akcijo odstranjevanja invazivk. 

Biotehniški center Naklo v povezavi z Biotehniško fakulteto v Ljubljani, Čebelarsko zvezo 

Gorenjske, Zavodom RS za varstvo narave – Območno enoto Kranj, Razvojno agencijo 

Sora ter avstrijsko sodelujočimi inštitucijami izvajajo od zaključka leta 2010 do zaključka 

leta 2013 medregijski projekt »Amc Promo BID«. S projektom želijo raziskati podobnost 

in raznolikost habitatov Slovenije in Avstrije ter dejavnikov, ki vplivajo na biodiverziteto s 

poudarkom na invazivkah ter medonosnih rastlinah. Poleg naravovarstvenih raziskav s 

strani strokovno-raziskovalnih inštitucij na področju varovanja narave in biodiverzitete 

načrtujejo izvesti še naslednje aktivnosti za širšo javnost: izvedba naravovarstvenih 

delavnic o pomenu avtohtonih rastlinskih združb in nevarnosti razraščanja invazivnih 

rastlin; na avstrijskem Koroškem izgraditi Biodiverzitetni center; pripraviti dva 

dokumentarna filma o pomenu naravovarstva, itd. 

V lokalnem časopisu Glasilo, ki izhaja v občini Trebnje, namenjen okoliškim prebivalcem, 

je v številki 64, avgusta 2011, izšel članek na eni strani A4 z naslovom »Invazivne rastline: 

skromne in hitre«. Na kratko predstavi problematiko invazivk, ter predlaga kako preprečiti 

vnos novih semen, ki bi lahko povzročale škodo.  

Na spletni strani Ljubljanskega barja si lahko ogledamo nekaj splošnega o tujerodnih 

invazivnih vrstah in prav tako opis najpogostejših invazivk. Ljubljansko barje pripravlja za 

skupine tudi strokovno vodenje na temo invazivk za odrasle, lahko pa tudi za šole. 
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V zadnjem letu se tematika o invazivnih vrstah rastlin pojavlja tudi na televiziji v različnih 

reportažah. Na RTV SLO je bil 18. 8. 2012 pri poročilih prikazan prispevek o pelinolistni 

ambroziji, katera predstavlja velik problem senenega nahoda. Po nekaj napakah v 

prispevku, se je RTV SLO »oddolžil« s ponovnim prispevkom, ki je bil 24. 9. 2013, kjer so 

pojasnili razlike med zlato rozgo in ambrozijo, seveda pa niso pozabili omeniti 

invazivnosti le-teh. 29. 11. 2012 je sledila daljša reportaža o invazivnih rastlinah na 

splošno v oddaji Dobra ura z Andrejem. V prispevku predstavijo in pojasnijo problem 

tujerodnih invazivnih vrst Nejc Jogan, Alenka Marinšek in Jana Kus Veenvliet. 3. 6. 2013 

so v oddaji Slovenska kronika namenili tudi nekaj pozornosti odstranjevanju orjaškega 

dežena, ki je že tretje leto potekalo v okolici botaničnega vrta v Ljubljani. 

4.1.5 Zgodovina pojavljanja vsebin o invazivkah 

Prva poročanja o pojavljanju invazivk v Sloveniji segajo v prvo polovico 19. stoletja. 

Enoletna suholetnica je bila v Sloveniji prvič opažena leta 1841 (Bačič v Jogan (ur.), 

2009), nato deljenolistna rudbekija leta 1844 (Frajman v Jogan (ur.), 2009), orjaška zlata 

rozga leta 1852 (Strgulc Krajšek v Jogan (ur.), 2009) … Nekaj let zatem se prvič pojavijo 

tudi članki o trdoživih rastlinah, ki so bile sicer v Slovenijo prinešene kot okrasne rastline, 

a se že pojavljajo izven vrtov in postajajo nadležen plevel (Šuštar, 1974). Leta 1981 Strgar 

v svojem članku komentira japonski in sahalinski dresnik: »Dresnika se v ugodnih 

razmerah množita in širita na nova rastišča zelo hitro, predvsem s podzemnimi pritlikami/ 

in semenom in lahko kmalu postaneta nadležen plevel, ki uničuje avtohtono vegetacijo in 

ga je zelo težko iztrebiti. Zaradi te neprijetne lastnosti ju verjetno tudi vse manj sadijo kot 

okrasno rastlino.« Tudi Wraber leta 1983 v Proteusu piše o pojavljanju pelinolistne žvrklje 

pri nas. Do leta 2009 je bilo napisano v slovenščini le nekaj strokovnih člankov o 

adventivnih rastlinah. Te članke so brali predvsem strokovnjaki na tem področju, botaniki, 

naravovarstveniki, krajinski arhitekti, ljubitelji narave, bistveno manj množica ljudi. Do 

leta 2009 je bila problematika invazivk slabo predstavljana širši publiki, prav tako 

učencem v šolah. V tem letu je projekt Thuja 1 bistveno pospešil ozaveščanje ljudi in na 

poljuden način predstavil problematiko invazivnih vrst rastlin in živali. Približal se je 

ljudem in pritegnil učitelje in profesorje, da o tem spregovorijo v šolah. Leta 2011 je bil v 
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ta namen potrjen projekt Thuja 2, ki se je in se še bo v prihodnjih letih posvetil predvsem 

ozaveščanju učencev in izobraževanju učiteljev na tem področju. 

4.2 GRADIVA 

4.2.1 Učni in informativni listi za učence 

Učni list: Kalitveni poskusi 

Delo poteka v skupinah, zato na začetku razdelimo učence v 3. skupine. Diskusija ob 

rezultatih je skupna. Učni list učitelj prilagodi za vsako od skupin. Kot primer je podana 

različica za 1. skupino.   
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Namen poskusa: 

Spoznali bomo, da se rastline razvijejo iz semen in da na kalitev semen vplivajo 

različni dejavniki. Ob tem se bomo naučili, da je za nadaljevanje vrste pomembno 

uspešno razmnoževanje. Rastline se lahko razmnožujejo spolno, to pomeni s 

semeni, ali nespolno, npr. z razraščanjem korenike. 

Katere pripomočke in material bomo potrebovali pri poskusu? 

 - 100 semen žlezave nedotike 

 - hladen temen prostor (najbolje hladilnik) 

 - 4 petrijevke (ali mali krožnički s pokrovom) 

 - pinceta 

 - filtrirni papir 

 - voda 

 - milimetrski papir 

 - pisalo 

Navodila za delo: 

Pripravite si 100 semen žlezave nedotike. Vzemite 4 petrijevke in jih na spodnji 

strani označite (1.skupina, datum in razred). V petrijevke položite dva sloja 

filtrirnega papirja in ju primerno navlažite z vodo. Petrijevke položite na že izdelano 

mrežo s pikami in s pomočjo pincete vnesite v vsako po 25 semen. Petrijevke 

pokrijte s pokrovom in jih dajte v hladilnik, kjer naj bo temperatura okrog 8°C. 

Vsak dan približno ob isti uri preštejte število vzkaljenih semen v vsaki petrijevki. 

Pri tem preverite še vlažnost filtrirnega papirja in ga po potrebi navlažite. Kaljivost 

semen spremljajte 14 dni. 

Opomba: 

- druga skupina bo naredila isti poskus, le da bo postavila petrijevke na okensko polico na sobno             

temperaturo, 

- tretja skupina pa bo postavila petrijevke v zatemnjeno škatlo na sobno temperaturo. 

Datum: __________  Razred: _____  Ime in priimek: _________________________ 

UČNI LIST: KALITVENI POSKUSI - 1.skupina 
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 1. NALOGA: Opazovanje kaljivosti in izpolnjevanje razpredelnice 
Na naslednji strani je razpredelnica, kamor vpisujete rezultate kaljenja. 

 

Opombe:  

 Znak, da je seme vzkalilo, je, ko koreničica prodre semensko lupino.  

 Zabeleži si vsa dodatna opažanja (v razpredelnici pod opombe) – pojavljanje 

plesni, posušen filter papir, koliko vode si dodal pri zalivanju … 

 Če nimate možnosti vsakodnevnega beleženja rezultatov, naredite črto pri 

tistem dnevu, kjer ni rezultata. 

 Pri vlaženju filtrirnega papirja s kapalko previdno vnesi vodo v petrijevko. 

 V razpredelnico vpisujte število vseh vzkaljenih semen, ne le tistih, ki so 

vzkalila na novo. 
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DAN 

Število vzkaljenih semen 

Skupaj 

vzkaljenih 

semen 

Opombe 1. 

petrijevka 

2. 

petrijevka 

3. 

petrijevka 

4. 

petrijevka 

1. dan 
 

 

     

2. dan 
 

 

     

3. dan 
 

 

     

4. dan 
 

 

     

5. dan 
 

 

     

6. dan 
 

 

     

7. dan 
 

 

     

8. dan 
 

 

     

9. dan 
 

 

     

10. dan 
 

 

     

11. dan 
 

 

     

12. dan 
 

 

     

13. dan 
 

 

     

14. dan 
 

 

     

 

POSKUS KALJIVOSTI ŽLEZAVE NEDOTIKE 

Rastlinska vrsta: žlezava nedotika 

Razmere: mrzel temen prostor 

Temperatura: 8°C (hladilnik) 

Datum začetka poskusa:  ________________ 

Ura začetka poskusa:  _______________ 
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2. NALOGA: Primerjava rezultatov med petrijevkami 

a) Dopolni in odgovori! 

V vsako petrijevko smo dali _______ (koliko?) semen. 

V 1. petrijevki je po 14. dneh skalilo skupaj ______ (koliko?) semen. 

V 2. petrijevki je po 14. dneh skalilo skupaj _____ (koliko?) semen.  

V 3. petrijevki je po 14. dneh skalilo skupaj _____ (koliko?) semen. 

V 4. petrijevki je po 14. dneh skalilo skupaj _____ (koliko?) semen. 

Po 14. dneh je v 4 petrijevkah skalilo skupaj ______ (koliko?) semen od ______ 

(od vseh). Kakšen delež je to? 

 

b) V primeru, da niso vzkalila vsa semena v 14 dneh, razmisli, kaj bi lahko bili 

razlogi za to. Pojasni. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) Kaj bi bil lahko razlog, če semena v 14 dneh sploh ne bi začela kaliti? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d) Zakaj smo naredili vzorec s 100 semeni? Bi lahko za poskus uporabili le 1 

petrijevko s 25 semeni? Razloži. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3. NALOGA: Primerjava rezultatov med skupinami 
a) V preglednico vnesi svoje podatke in podatke drugih skupin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Z grafom prikaži kaljivost semen v odvisnosti od časa. V graf vriši krivulje 

vseh treh skupin. Pojasni svoja opažanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 čas 

(dan) 

število vzkaljenih 

semen 

 Skupaj vzkaljenih semen 

Dan/ 

razmere 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Temen 

prostor 

(hladno) 

              

Svetel 

prostor 

(sobna 

temperatura) 

              

Temen 

prostor 

(sobna 

temperatura) 
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4. NALOGA: Naloge za razmislek 

a) Kaj seme potrebuje za uspešno kalitev? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) Ali je svetloba pomembna za kalitev semena žlezave nedotike? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) Ali temperatura vpliva na kalitev semena žlezave nedotike? Ali meniš, da bi 

bil graf (krivulja) rasti drugačna, če bi namesto žlezave nedotike kalili neko 

drugo invazivko, ki izvira iz tropskih in zelo sušnih območij? Kaj meniš, da bi 

se zgodilo, če bi kalili invazivko iz zelo hladnih območij? Kaj pa, če bi kalili 

semena neke druge vrste nedotike? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d) Zakaj smo v petrijevko dali filtrirni papir? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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INFORMATIVNI LIST 

DELJENOLISTNA RUDBEKIJA 

 

 

 

 

Čas cvetenja: 

 

Opis vrste:  

Deljenolistno rudbekijo uvrščamo v družino 

košarnic. Je zelnata trajnica. Njeni 

zlatorumeni cvetovi so drobni in združeni v 

socvetja, ki jih imenujemo koški. Deljenolistna 

rudbekija zraste od 1 do 2,5 metra. Nadzemni 

deli rastline jeseni propadejo, spomladi pa iz 

korenik poženejo mladi poganjki. 

Od kod izvira deljenolistna 

rudbekija? 

Izvira iz Severne Amerike. 

 

Kako je zašla v Evropo?  

Deljenolistna rudbekija je v Evropo prišla v 

začetku 17. stoletja kot okrasna vrsta. Izven 

vrtov so jo prvič zabeležili leta 1859. Prav 

rudbekija je tista prva invazivna rastlina, ki 

smo jo pri nas opazili izven vrtov. 

Katere vrste so podobne deljenolistni 

rudbekiji? 

Podobni vrsti iz iste družine sta srhkodlakava 

rudbekija in topinambur, ki občasno tudi 

podivjata. Med sabo se vrste razlikujejo po 

listih. 

Razširjenost v Sloveniji: 

 
 

Stanje: 2012 
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Za radovedne: 

 Deljenolistna rudbekija je le ena od približno 15 vrst rodu rudbekij, ki 

prihajajo iz Severne Amerike.  

 V Severni Ameriki so mlade liste rudbekije uporabljali kot solato. 

 Deljenolistno rudbekijo so pri nas skušali iztrebiti že konec 19. stoletja, a žal 

neuspešno.                                                                                                                                     

Kako odstraniti deljenolistno 

rudbekijo?  

Rastline pokosimo, preden začnejo cveteti 

in ploditi. Postopek moramo ponavljati več 

let, dokler se korenike s hranilnimi snovmi 

ne izčrpajo. Najbolj učinkovito je, če 

skupaj z rastlino iz zemlje odstranimo še 

čim več korenik, ki jih tudi primerno 

uničimo in tako preprečimo, da bi se 

rastlina širila. Deljenolistno rudbekijo pa 

lahko odstranjujemo tudi s pomočjo 

herbicidov, a mora biti postopek skrbno 

nadzorovan, saj lahko drugače pride do 

onesnaženja okolja s strupenimi snovmi. 

Kateri so škodljivi vplivi 

deljenolistne rudbekije v naravi? 

Deljenolistna rudbekija močno spreminja 

in izpodriva našo vegetacijo. 

Kako se razmnožuje?  

Razmnožuje se s koščki korenik, 

lahko pa tudi s plodovi, ki jih 

raznašata veter ali vodni tok. 

Kje raste?  

Deljenolistna rudbekija uspeva 

na nekoliko bolj vlažnih rastiščih, 

kot so na primer bregovi rek in 

potokov, območja ob ribnikih in 

mlakah, najdemo pa jo tudi na 

robovih gozdov, na posekah in 

grmiščih. 

Avtor: Tina Kurent 
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Čas cvetenja: 

 

INFORMATIVNI LIST 

DRESNIKI 

 

 

Opis vrste:  

Grm dresnika zraste do 4 m visoko. Prepoznamo 

jih po značilnem členjenem votlem steblu. 

Podoben je steblu bambusa in je pogosto 

rdečkaste barve ter lisast. Dresnike 

prepoznamo po srednje velikih jajčastih listih, 

ki se na vrhu zožijo, na dnu pa so srčaste 

oblike. Dresnikove korenike prezimijo, 

nadzemni deli pa pozimi odmrejo. 

 

Od kod izvirajo dresniki? 

Dresniki rastejo v SV in V Aziji, 

pa tudi na Japonskem, v Koreji, 

na Tajskem, Kitajskem ter 

otokih Sachalin in Ullung-do. 

 

Kako so zašli v Evropo?  

Dresniki so v Evropo prišli v začetku 19. 

stoletja. Zasajati so jih začeli v vrtovih in 

parkih kot okrasne rastline. Sadili so jih tudi ob 

rekah, saj so tako utrjevali brežine in 

preprečevali rečno erozijo (odnašanje prsti in 

spodjedanje rečnega brega), uporabljali pa so 

jih tudi kot krmno oziroma medonosno rastlino. 

Japonski dresnik se je pri nas prvič pojavil v 

začetku 20. stoletja.  

Katere invazivne vrste  dresnikov 

uspevajo pri nas? 

Japonski dresnik, sahalinski dresnik in češki 

dresnik, ki je križanec med obema. 

Razširjenost v Sloveniji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje: 2012 
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Kako odstraniti dresnike? 

Dresnik lahko zraste že iz zelo majhnih 

koščkov korenike, zato je njegovo 

odstranjevanje zelo težavno in 

dolgotrajno. Mlade poganjke je treba 

kositi ali ruvati čim bolj pogosto, saj v 

nasprotnem primeru ne moremo 

pričakovati uspeha. Nekoliko bolj 

uspešno je odstranjevanje dresnikov s 

pomočjo kemikalij, a lahko z njihovo 

uporabo negativno vplivamo na druge 

rastline, poleg tega pa je raba kemikalij 

na določenih območjih tudi prepovedana.  

Kako se razmnožujejo?  

Dresniki se razmnožujejo predvsem z 

razraščanjem korenik, manj pogosto pa z 

nadzemnimi poganjki. Že 1 centimeter 

korenike je dovolj, da iz njega požene 

nova rastlina. Na območjih, kjer so 

prisotne tako moške kot ženske rastline, 

se dresniki razmnožujejo tudi spolno – s 

semeni. 

Kje rastejo?  

Dresniki najbolje uspevajo v bližini 

naselij, ob vodah, nasipališčih, 

železniških tirih in odlagališčih 

smeti. Rastejo na različnih tipih 

prsti, tla pa morajo biti vlažna, 

rahla in zračna. 

Kateri so škodljivi vplivi 

dresnikov v naravi in na ljudi? 

Japonski dresnik uvrščamo med 100 

najbolj invazivnih rastlin sveta. Je 

zelo agresivna rastlina, ki predvsem 

ob vodah Evrope in Severne 

Amerike popolnoma spodriva druge 

rastline. Japonski dresnik se je pri 

nas močno razrasel, zlasti ob Dravi, 

Savi, Savinji, Muri ter drugih 

manjših rekah in potokih. Na 

določenih območjih je že popolnoma 

spremenil rastje. Dresnikove 

korenike lahko prodrejo tudi skozi 

5 cm debele plasti asfalta, zato ta 

rastlina lahko uniči tudi stavbe, 

ceste, nasipe in jezove. Če kmetje 

ne kosijo redno travnikov, jih lahko 

dresnik popolnoma preraste. 

Za radovedne: 

 Nova rastlina zraste iz manj kot gram težkih koščkov korenike. 

 Mlade poganjke lahko uporabljamo tudi kot spomladansko zelenjavo, na primer 

namesto rabarbare ali belušev. 

 Japonski dresnik uporabljajo v tradicionalni kitajski in japonski medicini.  

 Poganjki hitro rastejo, tudi do 8 cm na dan, kar pomeni, da svojo polno višino 4 

metrov dosežejo že pozno spomladi.  

 V Utrechtu je leta 1847 japonski dresnik dobil zlato medaljo za najbolj 

zanimivo okrasno rastlino leta. 
Avtor: Tina Kurent 
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Čas cvetenja: 

 

INFORMATIVNI LIST 

ENOLETNA SUHOLETNICA 

 

 

Opis vrste:  

Enoletna suholetnica je eno- ali dvoletnica do 

trajnica. Zraste od 40 do 150 cm. Uvrščamo jo 

v družino košarnic. Njeno steblo je zgoraj 

razvejeno in dlakavo, cvetovi pa so združeni v 

socvetja - koške. Zlahka jo prepoznamo, saj so 

socvetja podobna marjeticam. 

Od kod izvira enoletna 

suholetnica? 

Izvira iz Severne Amerike. 

 

 

Kako je zašla v Evropo?  

Enoletna suholetnica je v Evropo prišla v 17. 

stoletju, bolj pa se je razširila v drugi polovici 

18. stoletja. Prinesli so jo kot okrasno rastlino. 

Sredi 19. stoletja se je širila izjemno hitro, 

tudi v alpske doline. V Sloveniji so jo prvič 

opazili leta 1841. 

Katere vrste so podobne enoletni 

suholetnici?  

Vrste, ki so podobne enoletni suholetnici, so 

različne vrste nebin. Koške imajo belo do 

bledovijolične. 

Razširjenost v Sloveniji: 

 Stanje: 2012 
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Kako odstraniti enoletno 

suholetnico?  

Priporočljiva je ponavljajoča se večletna 

košnja ter puljenje rastlin, dokler se 

rastlina ne izčrpa. 

Kateri so škodljivi vplivi enoletne 

suholetnice na ljudi? 

Enoletna suholetnica je agresiven plevel, ki 

ni primeren za živinsko krmo. 

Kako se razmnožuje?  

Enoletna suholetnica začne cveteti že 

maja in čas cvetenja lahko podaljša do 

pozne jeseni. Njene plodove raznaša 

veter. 

Kje raste?  

Enoletna suholetnica najbolje uspeva na 

gradbiščih, v okolici hiš, ob cestah, 

opuščenih kmetijskih površinah, poljih, 

njivah, nekošenih travnikih in pašnikih. 

 

Za radovedne: 

 Poganjki enoletne suholetnice začnejo cveteti že pri 10 cm višine.  

 V zadnjih 20 letih se je enoletna suholetnica razširila po vsej Sloveniji.  

Avtor: Tina Kurent 

 
Slika 1: Gomoljasto odebeljeno dno stebla 



 

60 

Kurent, T. Obravnava invazivnih tujerodnih vrst rastlin pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni šoli. Dipl. 

delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako je zašel v Evropo?  

Orjaški dežen je v Evropo zašel v 19. 

stoletju, razširil pa se je tudi po državah 

Severne Amerike. Pri nas so ga zasledili v 

Ljubljani in okolici, pojavlja pa se tudi v 

okolici Kozine. 

 

Čas cvetenja: 

 

INFORMATIVNI LIST 

ORJAŠKI DEŽEN 

 

 

 

 

Opis vrste:  

Orjaški dežen uvrščamo v družino kobulnic. 

Je zelnata trajnica. Vsako leto jeseni 

nadzemni deli dežena odmrejo, podzemni 

deli rastline prezimijo v obliki korena, 

spomladi pa zopet iz tega korena poženejo 

novi poganjki. Rastlina, ki jo prepoznamo po 

velikih belih socvetjih in precej velikih 

dlanasto deljenih nazobčanih listih, zraste 

tudi do 7 metrov visoko. Za orjaški dežen je 

značilno krepko in votlo steblo, ki je spodaj 

rdečkaste barve, proti vrhu pa so po njem 

razporejene rdečkaste lise. 

Od kod izvira orjaški 

dežen? 

Izvira iz Kavkaza in Azije. 

 

 Katere vrste so podobne orjaškemu 

deženu?  

Orjaški dežen je zelo podoben navadnemu 

deženu, ki je domorodna rastlinska vrsta. 

Navadni dežen ne doseže take višine, saj 

zraste le do največ 2 metrov. Steblo 

navadnega dežena ni tako izrazito lisasto, 

pa tudi njegovi listi niso tako izrazito 

deljeni. 

Razširjenost v Sloveniji: 

 Stanje: 2012 
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Za radovedne: 

 Orjaški dežen v številnih evropskih državah velja za eno od najnevarnejših 

invazivnih tujerodnih rastlin. 

 Na eni rastlini v sezoni dozori kar od 1500 do 100000 semen. 

 Semena orjaškega dežena so v naravi kaljiva tudi do 7 let.  

Kako odstraniti orjaški dežen?  

Orjaški dežen je pri nas šele na začetku širjenja, zato 

bi ga bilo še mogoče uspešno odstraniti. Trajno ga lahko 

iztrebimo s ponavljajočim se ročnim odstranjevanjem, 

pri katerem ne smemo pozabiti na zaščito kože in oči. 

Širjenje orjaškega dežena lahko preprečimo tudi tako, 

da po koncu cvetenja odstranimo socvetja. Uspešno pa 

je tudi odstranjevanje z uporabo kemičnih sredstev.  

Kateri so škodljivi vplivi 

orjaškega dežena na ljudi? 

Orjaški dežen je zelo strupena 

rastlina. Snovi, ki jih vsebuje, na 

koži, izpostavljeni sončni svetlobi, 

povzročijo rdečico in srbenje. Po 

približno dveh dneh se razvijejo 

mehurji. Za mehurji tudi več let 

ostanejo škrlatne brazgotine. Če sok 

orjaškega dežena pride v stik z 

očmi, lahko povzroči začasno ali 

celo trajno slepoto. Orjaški dežen 

ima zelo močen koren, ki lahko 

poškoduje tudi ceste, stavbe in 

jezove. 

Kako se razmnožuje?  

Orjaški dežen se razmnožuje 

predvsem s semeni. Rastlina se lahko 

sama opraši ali pa s pomočjo različnih 

žuželk. Pogoj za uspešno kalitev so 

nizke zimske temperature. Plodove 

orjaškega dežena na krajše razdalje 

raznaša veter, na daljše pa lahko tudi 

vodni tok. Tako se semena prenašajo 

na druga območja. 

Kje raste?  

Orjaški dežen uspeva na vlažnih in 

sončnih rastiščih, ustrezajo pa mu 

tako nižinske kot tudi nekoliko višje 

lege. Najdemo ga na ruderalnih 

območjih, travnikih, obrobjih 

gozdov in rečnih obrežjih.   

 

 

 

 
 

 

 

 

Avtor: Tina Kurent 
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Čas cvetenja: 

 

INFORMATIVNI LIST 

PELINOLISTNA ŽVRKLJA 

 

Opis vrste:  

Pelinolistna žvrklja je enoletna rastlina, ki 

zraste do 2 m. Je enodomna rastlina, kar 

pomeni, da so na eni rastlini tako moški 

kot tudi ženski cvetovi. Moška socvetja so 

zeleni in majhni koški, združeni v klasasta 

socvetja, ženski koški pa so nižje v 

zalistjih stebelnih listov. Redko uspeva 

višje kot 600 m n.m.v. 

Od kod izvira pelinolistna 

žvrklja? 

Iz Severne Amerike. 

 

 

Kako je zašla v Evropo?  

Pelinolistna žvrklja se je v Evropi pojavila 

sredi 18. stoletja, na Poljsko pa je prišla 

že v 17. stoletju. Po prvi svetovni vojni se 

je začela izrazito širiti v Vzhodno in 

Srednjo Evropo. V Evropo je prišla skupaj 

z uvoženimi semeni. Širi se s ptičjo hrano, 

s prevozom prsti in gramoza, s 

kompostom, pa tudi s pomočjo vodnega 

toka. Žvrklja se je pri nas najprej 

pojavljala le posamič, zdaj pa je splošno 

razširjena. Najprej je naselila Prekmurje, 

nato nižinske predele Slovenije. 

Katere vrste so podobne 

pelinolistni žvrklji?  

Pelinolistna žvrklja (ambrozija) na prvi 

pogled spominja na metliko, po obliki listov 

pa na nekatere peline. 

Druga uporabljena imena: ambrozija 

 

 

Razširjenost v Sloveniji: 

 Stanje: 2012 
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Kako odstraniti pelinolistno žvrkljo?  

Najbolj uspešna metoda je kombinacija 

košenja v času cvetenja in plodenja ter 

uporaba herbicidov. Rastlin ne smemo 

kompostirati, ampak jih je treba sežgati. 

Kateri so škodljivi vplivi 

pelinolistne žvrklje v naravi in na 

ljudi? 

Cvetni prah žvrklje je močno alergogen in 

je najpomembnejši povzročitelj jesenske 

oblike senenega nahoda. Pri nekaterih 

ljudeh se ob stiku z žvrkljo zaradi 

eteričnih olj pojavijo tudi kožne alergične 

reakcije. Rastlina vdira tudi na kmetijska 

zemljišča, zelenice in povzroča 

gospodarsko škodo. 

Kako se razmnožuje?  

Rastlina je vetrocvetka. 

Ambrozija naredi rdeče rjav 

olesenel »plod«, ki vsebuje eno 

samo seme. Semena v prsti 

lahko ostanejo kaljiva celo več 

kot 20 let. Na posamezni 

rastlini dozori okrog 3000, na 

večji pa celo do 100.000 

semen. 

Kje raste?  

Pelinolistna žvrklja uspeva na suhih ruderalnih 

mestih, kjer je le malo drugih rastlin. Pogosto 

jo najdemo ob cestah, železniških progah, 

gramoznih jamah, smetiščih, gradbiščih, 

pokopališčih, poljih ter ob vodnih poteh. 

Pojavlja se tudi kot plevel na njivah, predvsem 

med koruzo, sončnicami, sojo in krompirjem.  

 

  

Slika 1: Moško  

socvetje 

Slika 2: Plodovi 

Za radovedne: 

 Na Madžarskem organizirajo tekmovanja v nabiranju žvrklje. 

 Ambrozija v grški mitologiji pomeni »hrana bogov«, ki prinese nesmrtnost. 

 Ena od značilnosti vrst rodu Ambrosia je tudi njihov posebej aromatičen vonj.  

 Na Hrvaškem, v Rusiji in na Kitajskem so žvrkljo poskušali zatreti s hroščem, 

vendar je bil kljub obetavnim začetkom poskus neuspešen. 
Avtor: Tina Kurent 
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INFORMATIVNI LIST 

ROBINIJA 

 

 

Čas cvetenja: 

 

Druga uporabljena imena:  

neprava akacija, cignijka, egiptovsko trnje, 

faršje, trlovenca, trnovenca, zignojka. 

Opis vrste:  

Robinija spada v družino metuljnic. Je 

listopadno drevo, ki zraste od 20 do 30 

metrov. Za robinijo so značilni beli in zelo 

dišeči cvetovi, ki so metuljaste oblike in 

združeni v grozdasta socvetja. Je 

žužkocvetna rastlina. Njeni plodovi so 

rjavi stroki, ki dozorijo jeseni. V njih se 

nahajajo semena, ki v prsti, kljub 

neugodnim razmeram, lahko preživijo tudi 

več let. 

 

Od kod izvira robinija? 

Iz Severne Amerike. 

 

 

Kako je zašla v Evropo?  

Od 17. stoletja naprej se robinija pojavlja 

po večjem delu Evrope, severne Afrike in 

Azije. Robinija je v Srbiji ena najbolj 

razširjenih listavcev, na Madžarskem pa 

porašča kar 18 % gozdnih površin. Tudi v 

Sloveniji je robinija najpogostejša tuja 

drevesna vrsta. Najdemo jo povsod po 

Sloveniji, najpogosteje pa v sredozemskem 

in panonskem svetu. 

 

Katere vrste so podobne robiniji?  

Navadni robiniji je nekoliko podobna 

japonska sofora, ki ima izrazito zelene in 

okrogle poganjke, nima bodic in cveti šele 

sredi poletja. 

Razširjenost v Sloveniji: 

 Stanje: 2012 
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Kako odstraniti robinijo?  

Odstranjujejo jo s požiganjem 

in navadno sečnjo. Če je robinija 

s koreninami razraščena po večji 

površini, jo strokovnjaki zatirajo 

tudi s kemičnimi sredstvi.  

Kateri so pozitivni vplivi robinije za ljudi? 

Les robinije je zelo kakovosten in cenjen. Je trden, težek, elastičen, trajen in 

lep. Uporabljajo ga za gradnjo mostov, ladij, sodov, kot gradbeni les, za 

železniške pragove, daje pa tudi kakovostno oglje. Uporabljajo ga še za kurjavo, 

za ročaje orodij, pogozdovanje ter žive meje in drevorede. Poleg vsega je 

robinija ena najbolj medovitih rastlin. Med je svetle barve, prozoren, zelo 

okusen in prijetnega vonja. 

Kako se razmnožuje?  

Večinoma s semeni, lahko pa se razmnožuje tudi vegetativno. Pogosto se 

razmnožuje s poganjki iz panja in korenin. 

Kje raste?  

Robinija najbolje uspeva na globokih, rahlih, rodovitnih in peščenih tleh, dokaj 

uspešno pa raste tudi na slanih tleh. Ne mara rastišč, kjer zastaja voda ali kjer 

je prisotna visoka podtalnica, prav tako pa ne mara tudi kamnitih terenov, nizkih 

temperatur, globoke sence, močnega vetra in snega. Je svetloljubna vrsta, ki 

zelo hitro raste. Navadno ne doseže več kot 100 let. Dobro prenaša onesnažen 

zrak. Raste po nižinah in gričevju do približno 600 metrov nadmorske višine. 

Za radovedne: 

 Cvetove so že v preteklosti uporabljali kot sredstvo proti krčem in kašlju, 

danes pa jih uporabljajo tudi kot sredstvo proti prehladu. Podobne učinkovine 

imajo listi. Sveže lubje mladih vej uporabljajo v homeopatiji. Vendar pozor – 

rastlina je delno tudi strupena. 
Avtor: Tina Kurent 
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 INFORMATIVNI LIST 

VELIKI PAJESEN 

 

 

 

Opis vrste:  

Veliki pajesen je listopadno drevo, ki zraste 

tudi so 25 metrov visoko. Njegova značilnost 

so plitke, a zelo razvejane korenine. Mladi 

poganjki drevesa so rdečerjave barve, na 

otip pa so nekoliko dlakavi. Lubje je tanko in 

gladko, drevo pa prepoznamo tudi po 

značilnih belkastih razpokah na deblu. Listi 

velikega pajesena so precej dolgi, saj merijo 

od 45 do 60 ali celo do 90 centimetrov. Če 

liste zmečkamo, imajo zelo značilen 

neprijeten in oster vonj.  

 
Od kod izvira veliki 

pajesen? 

Veliki pajesen izvira iz 

Kitajske. 

 

Kako je zašel v Evropo?  

V 2. polovici 18. stoletja so veliki pajesen 

sadili predvsem po različnih parkih, prav 

tako pa so z njim pogozdovali suha kraška 

rastišča. Ponekod v Severni Ameriki in 

Evropi so ga sadili zaradi gojenja 

sviloprejke. Pri nas se je veliki pajesen 

pojavil v 19. stoletju, z njim so namreč 

pogozdovali predvsem kamnite goličave. Še 

pred nekaj desetletji smo pajesen lahko 

opazili predvsem na Primorskem, danes pa 

ga srečamo tudi v notranjosti države. 

Čas cvetenja: 

 

Druga uporabljena imena:  
visoki pajesen, navadni pajesen, ajlant ali tudi božje drevo 

 

 

 

Razširjenost v Sloveniji: 

 
Stanje: 2012 

Katere vrste so podobne velikemu 

pajesenu? 

Octovec je velikemu pajesenu podobna vrsta. 
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Kako odstraniti veliki 

pajesen?  

Veliki pajesen je rastlina, ki jo je 

zaradi njegovih močno razvejanih 

in agresivnih korenin zelo težko 

odstraniti. Ko se lotimo 

odstranjevati veliki pajesen, 

moramo biti zelo potrpežljivi, saj 

je treba včasih drevo požagati 

tudi večkrat, preden se popolnoma 

izčrpa. Če se odločimo, da bomo 

drevo izkopali, moramo odstraniti 

ves koreninski sistem, sicer lahko 

iz ostankov korenin, ki so ostale v 

zemlji, hitro požene nova rastlina. 

Ker je strupen, moramo pri 

odstranjevanju uporabljati osebna 

zaščitna sredstva. 

Kateri so škodljivi vplivi 

pajesena na ljudi? 

Pajesen izloča strupene snovi, 

zaradi katerih druge rastlinske 

vrste v bližini ne morejo rasti. 

Nekateri ljudje imajo težave z 

alergijami na pajesenov pelod. 

Rastlinski sok naj bi povzročal 

vnetje srčne mišice. 

 

Kako se razmnožuje?  

Veliki pajesen je žužkocvetna rastlina, 

kar pomeni, da ga oprašujejo žuželke. 

Drevo cveti pozno spomladi, njegovi 

plodovi pa dozorijo v začetku jeseni – 

septembra ali oktobra. Veliki pajesen se 

razmnožuje tudi nespolno, s poganjki iz 

korenin in panjev. Raste zelo hitro, a ima 

kratko življenjsko dobo, saj redko 

doseže starost nad 50 let. 

 

Kje raste?  

Če bi morali z eno besedo opisati veliki 

pajesen, bi rekli, da je neobčutljiv. 

Sicer mu najbolj odgovarja toplo 

podnebje, a kljubuje tudi temperaturam 

vse do – 30 °C. Najraje ima globoka in 

sveža tla, a uspešno raste tudi na 

kamnitih in peščenih tleh, prav tako pa 

je zelo odporen tudi proti suši. Veliki 

pajesen torej uspeva na vseh vrstah tal, 

ne glede na njihovo kislost in slanost. 

Zelo odporen je na različna onesnažila, 

kot so ozon, živo srebro, žveplo in 

cementni prah. Najdemo ga na 

ruderalnih rastiščih, ob robovih hiš, ob 

cestah, na gradbiščih, ob potokih, na 

nasipališčih, opuščenih kmetijskih 

površinah in podobno. 
 

Za radovedne: 

 Nekaj časa so ga množično sadili zaradi gojenja sviloprejk, katere gosenice 

se hranijo le s pajesenovimi listi. 

 Eno samo drevo na leto proizvede tudi do 325.000 semen. 

 Semena velikega pajesena zelo hitro kalijo. 

 Če lističe pomečkamo, oddajajo izrazit, neprijeten vonj, ki spominja na žarko 

arašidovo maslo. 
Avtor: Tina Kurent 
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INFORMATIVNI LIST 

VODNA SOLATA 

 

 

 

Opis vrste:  

Vodna solata je plavajoča sladkovodna 

rastlina, ki sodi v družino kačnikovk. 

Rastlina je enoletnica, kar pomeni, da 

preživi zimo samo v obliki semen. Meri od 

20 do 30 cm. Njeni listi so združeni v 

rozete. Za vodno solato so značilna zelo 

majhna socvetja, ki se nahajajo v središču 

listne rozete. Socvetje je sestavljeno iz 

številnih moških cvetov in le enega 

ženskega. 

Od kod izvira vodna solata? 

Iz Južne Amerike in Afrike. 

 

 

Kako je zašla v Evropo?  

Vodno solato so v Evropi prvič opazili na 

Nizozemskem in v nekaterih ribnikih v 

Moskvi ter njeni okolici. Pojavlja se po 

vseh kontinentih, razen Antarktike. Od 

leta 2000 uspeva tudi v Sloveniji, in sicer v 

okolici Čateža, natančneje v naselju Prilipe, 

kjer izhaja termalna voda iz bližnjih term. 

Posamezna nahajališča se nahajajo tudi v 

okolici Ljubljane in Vipavske doline. Vrsta 

tu zaenkrat ni invazivna. 

Čas cvetenja: 

 

Razširjenost v Sloveniji: 

 
 

Stanje: 2012 
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Kako odstraniti vodno solato?  

Če rastlina v nekem okolju cveti in plodi, na 

dno potone na tisoče semen, ki so odporna 

na dolgotrajno sušo in nizke temperature. 

Semena so zavita v sluz na koreninah in ko 

rastlina propade, ta potonejo v mulj in tam 

počakajo, dokler razmere niso ugodne za 

rast. Ročno odstranjevanje je le ena od 

idej za rešitev. V mrtvici so vodno solato 

poskusili odstraniti tudi s pomočjo 

kemikalij, z lesenimi pregradami ter z 

naravnim sovražnikom, a zaman. Primerno 

rešitev še iščejo. 

 

Kateri so škodljivi vplivi 

vodne solate v naravi? 

Sloj vodne solate na vodni površini 

preprečuje dostop sončne 

svetlobe in kisika, ki sta potrebna 

za rast in razvoj drugih rastlin in 

živali. Vodna solata zmanjšuje 

njihov življenjski prostor in 

otežuje njihove paritvene poti. Ko 

se vodna solata razkraja, porablja 

veliko kisika, kar vpliva na slabšo 

kakovost vode.  

Kako se razmnožuje?  

Vodna solata se razmnožuje vegetativno in s tvorbo semen. 

Kje raste?  

Vodna solata raste v ribnikih, jezerih 

in rekah prostoplavajoče, vendar se 

lahko ob ugodnih pogojih tudi 

zakorenini v zemljo. Po svetu uspeva v 

tropskih in subtropskih vodah, 

bogatih z minerali (dušikovimi in 

fosforjevimi spojinami). Vodna solata 

najbolje raste med 22 in 30 °C. 

Minimalna temperatura vode, v kateri 

še raste vodna solata, je 15 °C, 

maksimalna pa 35 °C. 

Za radovedne: 

 Vodno solato naj bi v »mrtvico Cola«, kot jo imenujejo, prinesel akvarist, ki jo 

je gojil doma, a se jo je naveličal. 

 Dobra lastnost vodne solate je sposobnost odstranjevanja odpadnih hranil, 

težkih kovin in antibiotikov iz odpadnih voda živali. Tako jo lahko uporabimo 

kot naravno čistilno napravo. 
Avtor: Tina Kurent 
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Opis vrste:  

Kanadska in orjaška zlata rozga sta zelnati 

trajnici in sodita v družino nebinovk. V višino 

merita v povprečju od 50 do 250 cm. Najlažje 

ju razlikujemo po dlakavosti stebla. Pri 

orjaški zlati rozgi je golo, pri kanadski 

dlakavo. Obe rastlini imata rumene cvetove, ki 

pa so pri orjaški zlati rozgi razločno daljši od 

ovojka, pri kanadski zlati rozgi pa komaj 

presegajo njegovo dolžino. 

INFORMATIVNI LIST 

KANADSKA IN ORJAŠKA 

ZLATA ROZGA 

 

 

Od kod izvirata 

kanadska in orjaška 

zlata rozga? 

Izvirata iz Severne 

Amerike. 

 

Kako sta zašli v Evropo?  

Kanadska zlata rozga se je v Evropi v naravi 

prvič pojavila v začetku 19. stoletja, saj so jo 

v Veliki Britaniji želeli gojiti v botaničnih 

vrtovih. Zaradi nezahtevnosti so jo hitro 

sprejeli tudi vrtnarji, ki so jo gojili v okrasne 

namene. Kanadsko zlato rozgo pri nas prvič 

omenjajo leta 1937. 

Orjaško zlato rozgo so v Evropo prinesli v 18. 

stoletju kot okrasno rastlino. Približno 100 

let pozneje se je začela širiti z vrtov v 

naravo. V Sloveniji so jo prvič našli leta 1852. 

 

Katere vrste so podobne kanadski in 

orjaški zlati rozgi?  

Navadna zlata rozga, ki je pri nas domorodna. 

 

 

Čas cvetenja: 

 

           Razširjenost v Sloveniji: 

                       
Orjaška zlata rozga Kanadska zlata rozga 

Stanje: 2012 
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Za radovedne: 

 Obe sta užitni in zdravilni rastlini. Spomladi nabiramo mlade poganjke, 

poleti popke in cvetove (socvetja). Pomagajo pri spodbujanju delovanja 

sečil, njihovem razkuževanju in lajšanju krčev. V ljudskem zdravilstvu se 

kot obloge ali poparki uporabljajo pri celjenju ran in plahnenju oteklin. 

 V ZDA iz rastlin orjaške zlate rozge pridobivajo kavčuk, saj ga rastlina 

vsebuje  6–8 %. 

 Obe vrsti sta medonosni in ugodni za pašo čebel. 

Kako odstraniti zlati rozgi?  

Širjenje manjših sestojev lahko dokaj uspešno zaustavimo, če pa bi želeli 

popolnoma odstraniti celotno populacijo, bi bilo to zelo težko. S košnjo ali 

odstranjevanjem rastlin še pred cvetenjem preprečimo vnašanje novih semen 

v zemljo in s tem kalitev novih rastlin. Sčasoma se zaloge hranil v korenikah 

izčrpajo in propadejo. Na območjih, kjer je rozga samonikla, jo kot njivski 

plevel zatirajo z oranjem. Tam se z orjaško zlato rozgo hranijo različne 

žuželke in tako omejijo njeno rast in prekomerno širjenje. Pri nas to ni 

mogoče, saj takih rastlinojedcev v Evropi ni. 

 

Kateri so škodljivi vplivi kanadske in orjaške zlate rozge v naravi? 

Obe vrsti tvorita goste in trajne sestoje, ki preprečujejo rast drugih 

rastlinskih vrst. Izrineta vso domorodno vegetacijo. 

Kako se razmnožujeta?  

Zlati rozgi imata trpežne korenike, ki služijo vegetativnemu razmnoževanju. 

Korenike prezimijo, iz njih pa spomladi poženejo novi nadzemni poganjki, s 

katerimi se rastline razširjajo na daljše razdalje. Sta žužkocvetni vrsti. 

Kje rasteta?  

Obe rastlini uspevata na različnih rastiščih, ne glede na vlažnost prsti, 

količino mineralov v tleh, teksturo tal ali osvetljenost. Orjaška zlata rozga v 

Severni Ameriki sicer bolje uspeva na bogatih, dobro osvetljenih in vlažnih 

tleh, v Evropi pa tudi na bolj sušnih, bolj senčnih ter z minerali revnejših 

območjih. Kanadska zlata rozga pa uspeva na gozdnih robovih, ob cestah, ob 

železniških progah, na opuščenih njivah in drugih površinah, kjer je človek 

odstranil vegetacijo, pa tudi na posekah ter na bregovih rek in potokov. 

Pojavljata se tudi kot plevel na poljih. 

Avtor: Tina Kurent 
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Čas cvetenja: 

 

INFORMATIVNI LIST 

ŽLEZAVA NEDOTIKA 

 

 

 

Opis vrste:  

Žlezavo nedotiko uvrščamo v družino 

nedotikovk. Je enoletnica, ki zraste do 2 m. 

Njeno steblo je močno, golo, votlo, 

kolenčasto odebeljeno in lomljivo, cvetovi pa 

so rožnate ali škrlatne barve in imajo zelo 

značilen vonj.  

Od kod izvira žlezava 

nedotika? 

Izvira iz Indije in zahodne 

Himalaje. 

 

 

Kako je zašla v Evropo?  

Žlezavo nedotiko so v Evropo zanesli leta 

1839, ko so njena semena poslali v London z 

namenom, da bi jo gojili kot okrasno oziroma 

medonosno rastlino. Leta 1855 je bila že 

naturalizirana ponekod v Angliji. V začetku 

20. stoletja se je pojavljala tudi po drugih 

evropskih državah, največ v Nemčiji, Avstriji 

in Švici. Najstarejši zanesljivi podatek o 

pojavljanju te vrste v naravi Slovenije je iz 

leta 1935. Sredi 20. stoletja je bila rastlina 

že precej razširjena po Sloveniji.  

Katere vrste so podobne žlezavi 

nedotiki?  

Vrsta, ki je podobna žlezavi nedotiki je 

navadna nedotika, ki je domorodna in cveti 

rumeno. Tujerodna drobnocvetna nedotika se 

tudi pogosto pojavlja v naravi ter uspešno 

razmnožuje. Kot prehodno podivjani se v 

naših krajih pojavljata balfourova nedotika in 

breskvica, ki sta okrasni rastlini kot še 

številne druge vrste iz rodu nedotik. 

 

Razširjenost v Sloveniji: 

 Stanje: 2012 
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Kako odstraniti žlezavo nedotiko?  

Vrsta je v Sloveniji že močno razširjena, zato 

bi jo bilo težko popolnoma odstraniti. Najbolj 

priporočljivo je mehansko odstranjevanje s 

pomočjo košnje pred cvetenjem in plodenjem. 

Postopek je treba ponavljati več let 

zapovrstjo, saj so semena prisotna tudi v tleh. 

Takšno odstranjevanje je lahko uspešno tam, 

kjer v bližini ni drugih nahajališč žlezave 

nedotike, iz katerih bi se ta rastlina s semeni 

lahko ponovno razširila. Rastline bi bilo 

mogoče odstraniti tudi z redno pašo ovac ali 

goveda.  

 

Kateri so škodljivi vplivi 

žlezave nedotike v naravi? 

Žlezava nedotika pogosto tvori 

strnjene sestoje, ki onemogočajo 

rast drugim rastlinam. Ponekod je 

popolnoma izrinila domorodno 

obrežno vegetacijo rek in potokov. 

Kako se razmnožuje?  

Rastlina se razmnožuje s semeni, ki jih 

z eksplozivnim izmetavanjem iz plodov 

sama razširja na kratke razdalje. Na 

daljše razdalje pa tudi človek. Semena 

raznašajo reke in potoki, spomladi iz 

kalic v nekaj mesecih zraste odrasla 

rastlina. 

 

Kje raste?  

Žlezavo nedotiko najdemo ob večjih 

rekah in njihovih pritokih, ob cestah in 

poteh, na robovih gozdov in na ruderalnih 

rastiščih. Uspeva na vlažnih tleh in je 

zelo občutljiva na pozne spomladanske in 

zgodnje jesenske zmrzali. 

 

 

Za radovedne: 

 Ime rodu izhaja iz načina odpiranja zrelih plodov, ki se ob dotiku eksplozivno 

razprejo in izvržejo semena. Ob poku, ki spremlja odpiranje plodu, se semena 

raztrosijo tudi do 7 metrov daleč, kar pripomore k uspešnosti njenega 

širjenja. 

 Žlezava nedotika je medonosna vrsta. Avtor: Tina Kurent 



 

74 

Kurent, T. Obravnava invazivnih tujerodnih vrst rastlin pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni šoli. Dipl. 

delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2013 

4.2.3 Dva predloga za praktično uporabo vsebin o invazivkah pri pouku 

4.2.3.1 Predlog za izvedbo naravoslovnega dne: IZDELAVA HERBARIJA 

INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST RASTLIN 

Uvod: 

Izraz herbarij je latinskega izvora (herba = rastlina), vendar je njegov prvotni pomen 

povezan s prostorom (herbarium) za gojenje in shranjevanje zdravilnih in uporabnih rastlin 

v samostanih. Je sistematično urejena trajna zbirka ustrezno prepariranega in 

dokumentiranega rastlinskega materiala nekega območja. Gre za posebno tehniko 

pridobivanja informacij o flori nekega območja.  

Namen dela: 

- seznaniti učence s problematiko invazivnih vrst in naučiti učence prepoznavanja 

invazivnih rastlinskih vrst, ki se pojavljajo v šolskem okolišu 

- seznaniti učence z metodo izdelave herbarija – trajne biološke zbirke 

Učenci se: 

- naučijo prepoznavati nekatere invazivne tujerodne vrste 

- naučijo izdelati herbarij, kar vključuje: izkopavanje rastline (s podzemnimi deli,     

cvetovi in plodovi … ), pravilno sušenje rastlin, ustrezno etiketiranje itd. 

- naučijo se pravilno uporabljati določevalni ključ 

- učijo se terenskega dela in dela v skupinah 

- pripravijo razstavo herbariziranih rastlin 

Opomba: Predlagano tematiko lahko izvajamo tudi v daljšem ali krajšem časovnem 

obdobju, ne nujno kot naravoslovni dan. Izvajamo jo lahko v okviru biološkega krožka, 

izbirnega predmeta, programa za nadarjene ... Število nabranih in določenih rastlinskih vrst 

prilagodimo starosti učencem in razpoložljivemu času, ki ga imamo. 

Primeren čas nabiranja rastlin je med koncem aprila in oktobrom, ko je tudi čas cvetenja 

invazivk. 



 

75 

Kurent, T. Obravnava invazivnih tujerodnih vrst rastlin pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni šoli. Dipl. 

delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2013 

Cilji iz učnega načrta: 

Naravoslovje 6 

Sklop:  Razvrščanje rastlin 

- Spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje rastlin, 

- Spoznajo, da vrste združujemo v širše skupine, 

- Razvrstijo rastline v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije z uporabo 

določevalnih ključev. 

- Biologija 9 

Sklop:  Razvrščanje organizmov 

- Spoznajo, da sorodne vrste združujemo v rod, te pa v družino, red, razred in deblo, 

- Spoznajo, da razvrščanje organizmov  v skladu z njihovimi značilnostmi in 

sorodnostjo obravnava sistematika, 

- Spoznajo, da znanost vsako vrsto poimenuje z dvodelnim latinskim imenom, ki je 

bolj stalno in nedvoumno, kot so ljudska imena (ter da je ta način poimenovanja 

vrst uvedel C. Linne). 

Časovni potek naravoslovnega dne: 

1. Uvodni pogovor (opravimo ga že pred naravoslovnim dnem, v času rednega pouka 

naravoslovja ali biologije). 

2. Navodila za delo in priprava pripomočkov za terensko delo. 

3. Terensko delo. 

4. Delo v učilnici – priprava rastlin na sušenje, določevanje in označevanje rastlin, 

opremljanje etiket za herbarij.  

5. Izdelava herbarija. 

Priprava na terensko delo: 

Skupaj z učenci se pogovorimo, kako nabiramo rastline za herbarij. Opozorimo jih, da 

nabiramo le zdrave rastline, neobžrte in nepoškodovane rastline ali dele rastlin. Zeli 

nabiramo v celoti (korenine, steblo, listi, cvetovi, če je možno tudi plodovi), drevesne ali 

grmovne vrste pa le delno (veje primerne dolžine, ki imajo liste in cvetove, če je možno 

tudi plodove). Ne pozabimo tudi na podzemne organe zeli (čebulice, podzemne pritlike). 
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Prst, kamenčke in druge dele, ki ne pripadajo rastlini, skrbno odstranimo že na terenu. 

Nabiramo po več primerkov iste vrste, saj se pri določanju ali sušenju pogosto 

poškodujejo. Nekatere rastline imajo neprijeten vonj (veliki pajesen), so alergene 

(pelinolistna žvrklja) ali pa celo strupene (orjaški dežen). Strupenih rastlin ne nabiramo, pri 

ostalih pa smo previdni, kako rokujemo z njimi in hkrati pazimo, da ne dajemo rok v usta 

preden si jih ne umijemo. 

Pred odhodom na teren pripravimo naslednje pripomočke: 

- močno ozko lopatko za izkopavanje rastlin 

- močno mapo z več polami časopisnega papirja (terenski herbarij) ali plastično 

vrečko ali plastično škatlo s pokrovom za shranjevanje rastlin na terenu 

- pisalo 

- beležnico 

- usnjene rokavice 

- vrtne škarje 

- slikovni priročniki 

- povečevalno steklo itd. 

Terensko delo: 

Zaradi lažje izvedljivosti se odpravimo na teren v suhem in sončnem vremenu. Takrat se v 

tkivih rastlin nahaja tudi najmanj vode, kar olajša sušenje, poleg tega se cvetovi večine 

kritosemenk odpirajo v takem vremenu. Lahko pa nabiramo tudi v vlažnem ali deževnem 

vremenu, čeprav je takrat sušenje dolgotrajnejše (pogostejše menjavanje sušilnega papirja). 

Za terensko delo se primerno oblečemo in obujemo (pazimo na klope in poškodbe pri 

nabiranju rastlin). 

Za hitrejšo izvedbo terenskega dela učence razdelimo v skupine ter vsaki skupini 

določimo, katere rastline morajo nabrati. Ves čas jih spremljamo pri delu in jim 

pomagamo, če nas potrebujejo. Verjetno bodo učenci nabirali tudi druge rastline, ki niso 

invazivne. Naj jih kar naberejo, kasneje pa se pogovorimo tudi o domorodnih vrstah. A 

vseeno pazite, da ni teh vrst več ko invazivk. Pomembno je tudi, da rastline na terenu 
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označimo ter da si podatek o kraju ter času nabiranja vpisujemo na poseben terenski list ali 

v beležnico, sicer bomo kasneje pozabili, kdaj in kje smo katere rastline nabrali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v učilnici: 

Po končanem terenskem delu z učenci, ki so še vedno razdeljeni v skupine, pripravimo 

rastline na sušenje. Pred pripravo jih tudi določimo. Za lažje določevanje skupine 

opremimo s primernim orodjem (lupa, pinceta, britvica, igla, Mala flora Slovenije, slikovni 

ključi). Če zmanjka časa za določevanje, lahko rastline določimo tudi, ko se posušijo. Za 

sušenje rastlin ne potrebujemo kompleksnih sušilnih naprav. Dovolj je že, če imamo 2 

večji leseni plošči (dim. 60x30cm), kup časopisnega papirja (zelo dober je star papir brez 

   

 Slika 1: 

 

 

 

 

   Slika 2: 

 

HERBARIZIRANJE VELIKIH RASTLIN 

Pri nabiranju invazivk se pogosto srečamo z velikimi 

rastlinami. Na terenu jih vlagamo v terenski herbarij. Pazljivi 

moramo biti, da nam deli rastlin ne gledajo iz terenskega 

herbarija, saj ti deli ovenijo, lahko pa se tudi zataknejo in 

odtrgajo. Rastline pa že ob nabiranju prepognemo na tistih 

mestih, kjer bodo prepognjeni tudi v našem herbariju. Zato naj 

bo terenski herbarij enake velikosti oz. nekoliko manjši kot 

format suhega herbarija. Rastline lahko naberemo raje v 

plastične vrečke (PVC) ali še bolje v plastične škatle. Paziti 

moramo le, da rastlin ne natlačimo preveč, saj bi se lahko tako 

rastline uničile. Pri zelo velikih rastlinah lahko odstranimo 

nekaj delov stebla, vendar moramo ohraniti vsaj stebelno dno s 

pritličnimi listi, košček stebla s srednjim stebelnim listom in 

dovolj velik del cvetne regije. Preden odstranimo dele rastlin, 

celotno rastlino fotografiramo, na etiketo pa zapišemo velikost 

rastline. Če rastlina presega velikost lista, lahko dele odrežemo 

(Slika 1A in 1D) ali prepognemo (Slika 1B). V primeru, da so 

nekateri listi poškodovani, jih lahko odstranimo. Upoštevati 

moramo le, da odstranimo list brez listnega peclja, kateri 

nakazuje, kje je list bil (Slika 1C). Velike liste lahko obrežemo 

ali prepognemo, nikakor pa ne obrežemo iz obeh strani, da ga 

ostane manj kot polovica lista (Slika 2A). Primerke velikih 

listov lahko tudi razrežemo in vsak del posebej herbariziramo 

na svoji poli. Celotni rastlinski list najprej fotografiramo, nato 

pa vse pole ustrezno oštevilčimo in označimo (Slika 2B). 

 

 
 

Slika 14 
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barvnih elementov) in obtežilo (kup knjig, opeka…). Sušilne pole si pripravimo iz 

časopisnega papirja, njihova velikost naj bo enaka velikosti suhega herbarija. Neprimerne 

so razne reklamne brošure s finim, kloriranim premazom, saj nimajo sušilne moči. Preden 

vložimo rastlino v sušilno polo se odločimo, katere dele rastlin bomo zavrgli in kakšna bo 

lega rastline v suhem herbariju (ta naj bo čim bolj naravna). Lahko tudi obrežemo 

podzemne dele rastlin, odstranimo prst, vzdolžno prerežemo debele rastlinske organe 

(gomolje, plodove, včasih tudi stebla). Občutljivejše dele rastlin (npr. velike cvetove) 

lahko obložimo z listi toaletnega papirja, da se lepše posušijo in da se ne zalepijo v sušilno 

polo. Ko rastlino položimo v sušilno polo, jo nekoliko pogladimo, pred tem pa seveda 

poravnamo liste, cvetove in druge dele. Ko smo sortirali material po sušilnih polah, te 

zložimo eno na drugo. Vsaj v prvih fazah sušenja med dve sušilni poli vstavimo še vmesno 

prazno polo ali sušilni papir. V prvih dneh sušenja redno (1-krat ali celo 2-krat na dan) 

zamenjamo vse sušilne elemente in zgladimo nagubane ali prepognjene dele rastlin. Če 

redno menjavamo sušilni papir, se nam rastline posušijo v 1 tednu. Če sušilnega papirja ne 

menjavamo dovolj pogosto, rastline začnejo plesneti. Tiste, ki začnejo plesneti ali temneti, 

takoj odstranimo in jih nadomestimo z novimi. Stare sušilne časopisne pole damo sušit na 

suho, sončno mesto in jih po dveh dneh lahko ponovno uporabimo, zato jih ne zavržemo. 

Tak papir vpija vlago celo boljše od svežega. Pogoj za uspešnost sušenja je suh, topel, 

rahlo prevetren prostor. 

V času, ko se rastline sušijo, naj učenci primerno dopolnijo in opremijo uvodni del 

herbarijske pole z zemljevidom. Prav tako morajo izdelati etikete in jih označiti z vsemi 

potrebnimi podatki (strokovno ime taksona, slovensko ime, natančna navedba nahajališča, 

opis rastišča ter nadmorska višina, ime nabiralca in datum nabiranja). 

Učenci naj redno preverjajo, kako se rastline sušijo, in menjavajo papir. Ko so rastline že 

dovolj suhe, jih prilepimo na primeren papir, opremimo z etiketo in vstavimo v herbarijsko 

polo. Končne herbarijske pole se shranijo v herbarijskih mapah, ki se arhivirajo v ustreznih 

prostorih. Platnici za herbarij izdelamo v vsaki skupini. Pomembno je, da sta dovolj veliki 

in trdni, da vanju vložimo herbarijske pole in da popolnoma zavarujeta material. Platnici 

morata biti med seboj povezani. 
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Povezava z biološkimi koncepti: 

Različni določevalni ključi nam predstavljajo pomoč pri določitvi rastlin. Na podlagi 

zgradbe cveta, tipa socvetja in plodu, značilnosti listov, njihove namestitve na steblu ter 

značilnosti podzemnih delov, razvrščamo rastline v nek sistem. Temu pravimo biološka 

klasifikacija ali znanstvena taksonomija. Vrste razvrščamo v rod, družino, red, razred, 

deblo in kraljestvo. 

Herbarij je sistematično urejena zbirka posušenih rastlin oziroma rastlinskih delov. 

Običajno je posušen rastlinski material shranjen v papirnatih polah. Rastline se nabira 

cvetoče in plodeče, saj se jih le tako lahko določi. 

 

Vir: Jogan N. 2001. Navodila za vaje iz sistematske botanike. Ljubljana. 110 str. 

KAM S PLODOVI IN SEMENI? 

Izdelamo si papirnat ovitek, ki ga priložimo sušilni poli. V ovitek priložimo prav tako vse dele rastlin, ki so 

morebiti odpadli. Večje plodove razpolovimo, da lahko vidimo njihovo notranjost, jih razgrnemo in tako tudi 

lažje posušimo. Težje dele (večje plodove ali stebla) pritrdimo na papir s tanko in močno nitjo (kot jo imajo 

knjigovezci). 
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4.2.3.2 Praktični primer: POSLEDICE ČLOVEKOVIH DEJAVNOSTI, 
VNAŠANJE TUJERODNIH VRST V OKOLJE 

Uvod: 

Človek je skozi stoletja načrtovano in nenačrtovano vnašal v svoje okolje tujerodne vrste. 

Te vrste večinoma niso povzročale večjih težav v novem okolju, le 1 % se je prilagodil 

novim razmeram in začel povzročati škodo avtohtonim vrstam, celotnemu ekosistemu, 

gospodarstvu in zdravju ljudi.  

Učitelj naj teden dni pred izvedbo naroči učencem, naj na spletu, v revijah ali knjigah 

poiščejo podatke o invazivkah (katere so, zakaj so se razširile, kdaj so se razširile, kako so 

se razširile, kakšne so njihove značilnosti, poiščejo opise posameznih invazivk - od kod se 

je razširila, kje v Sloveniji je razširjena, kakšne razmere za rast ji ustrezajo, kako se 

razmnožuje, kakšen vpliv ima na okolje, kako jo odstranjevati …). 

Cilji iz učnega načrta: 

Biologija 9 

Sklop: Vpliv človeka na naravo in okolje 

- Spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti 

vsebuje snovi invazivne rastline in živali, ki so škodljive za človeka in druge 

organizme; 

- Razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse 

narave in biosfere nasploh; spoznajo namen področne zakonodaje; 

- Razumejo vplive človeka na biotske sisteme in te vplive raziščejo v lastnem 

okolju. 

 

Primeri vprašanj: 

 Kaj pomeni izraz 'invazivna tujerodna vrsta'? 

 Kako invazivke vplivajo na domače vrste in celotni ekosistem? 

 Kakšni so ukrepi za odstranjevanje in nadzor invazivk? 
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Material:  

 informativni listi najpogostejših invazivnih tujerodnih vrst rastlin in živali; 

 knjige, brošure, zloženke, časopisni članki in podobna literatura o invazivkah, ki so 

jo učenci sami poiskali in prinesli v solo; 

 fotografije in zemljevidi razširjenosti invazivnih tujerodnih vrst; 

 plakati, pisala, lepila, škarje. 

 

Izvedba ure: 

 učitelj razloži, kako se lotiti izdelave plakatov o invazivnih tujerodnih vrstah v 

našem okolju; 

 delo v skupinah, diskusija znotraj skupine; 

 skupine predstavijo plakate pred razredom, učitelj usmerja diskusijo, pregleda 

plakate in po potrebi svetuje popravke; 

 izdelane plakate učenci po končani predstavitvi v razredu obesijo v šolski avli ali 

hodniku, da se s  problemom seznanijo tudi drugi učenci. 

Razprava:  

Po preteku časa, namenjenega izdelavi plakata in preučevanju literature, vsaka skupina 

predstavi svoje ugotovitve.  

V primeru, da je na voljo dovolj časa, se lahko ob vsaki predstavitvi razvije kratka 

razprava. Na primer:  

- kako bi se učenci lotili ozaveščanja svojih sokrajanov o invazivnih tujerodnih 

vrstah, 

- učenci naj poiščejo stare fotografije kraja, kjer so zdaj invazivke in tako primerjajo 

fotografije z današnjo situacijo; 

- kako bi organizirali in izvedli akcijo odstranjevanja tujerodnih rastlin v svojem 

kraju: kje bi bilo smiselno odstranjevati, katero vrsto bi izbrali, kakšna osebna 

zaščitna sredstva in orodje bi potrebovali za akcijo, kateri letni čas bi bil ustrezen, 

kako bi pripravili vabila za akcijo, koga bi povabili k sodelovanju ... 
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Povezava z biološkimi koncepti: 

Ozaveščanje ljudi o vplivu invazivnih tujerodnih vrst je izredno pomembno, saj mnogi 

med njimi ne vedo, katere vrste so to in kakšno škodo lahko naredijo domačim vrstam in 

tudi celotnemu ekosistemu. Velik del h ozaveščanju pripomorejo tudi učitelji, ki učence 

poučujejo o tem skozi celotno šolanje, večji poudarek pa dajo v višjih razredih osnovne 

šole. Pomembno je, da se učenci zavedajo, da ni vseeno, katere rastline posadimo v vrtove 

in da je treba odgovorno skrbeti za svoje akvarijske in terarijske domače živali. 
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4.3 VKLJUČEVANJE VSEBIN O INVAZIVKAH V POUK BIOLOGIJE IN 

NARAVOSLOVJA GLEDE NA UČNI NAČRT  

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so objavljeni posodobljeni 

učni načrti, ki so učiteljem ključni dokument za poučevanje v šoli. V njem so napisani 

operativni cilji in vsebine, katerim naj bi učitelji skozi posamezni razred sledili in jih 

izpolnjevali.  

Moja splošna ugotovitev je, da je kar nekaj možnosti za vključitev tujerodnih vrst v pouk v 

okviru učnega načrta za osnovne šole. Največ možnosti ponujajo 6., 7. in 9. razred. V 

nadaljevanju bom predstavila malo bolj podrobno, kje bi bilo to možno izvesti.  

4.3.1 Učni načrt SPOZNAVANJE OKOLJA 

Po pregledu učnega načrta spoznavanje okolja za 1., 2., in 3. razred lahko rečem, da to 

obdobje še ni primerno za obravnavo tujerodnih invazivnih vrst, saj takrat niti še ne 

poznajo domačih vrst. 

4.3.2 Učni načrt NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Predmet naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu ni ravno naklonjen tematskemu sklopu o 

invazivnih vrstah.  

V 4. razredu v sklopu živa bitja, ko predelujejo temo rast in razvoj, znajo učenci ugotoviti, 

da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo, in da se do določene mere lahko 

prilagodijo spremembam v okolju. Lahko bi omenili, da se tudi tujerodne rastline v nekem 

novem okolju lahko prilagodijo in zgodi se, da postanejo invazivne ter lahko povzročajo 

veliko gospodarsko, zdravstveno in ekonomsko škodo.  

V 5. razredu, kjer obravnavajo prehranjevalne verige in splete, znajo učenci napovedati 

posledice človekovega nenehnega posega v naravno okolje in vrednotiti učinke. Z 

nenehnim transportom (avtom, letalom, ladjo) vsako leto nenaključno med domorodne 

vrste vnesemo semena tujih rastlin v novo okolje, kjer se lahko naturalizirajo in postanejo 

invazivne.  
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4.3.3 Učni načrt NARAVOSLOVJE 

Vsebinski sklop Živa narava obravnava v 6. razredu razmnoževanje, rast in razvoj rastlin. 

Učenci ugotavljajo kaljivost različnih semen v različnih razmerah. Za izvajanje poskusov o 

kaljivosti lahko učenci uporabijo poleg semen koruze in fižola tudi semena invazivk, kot so 

dresniki, kanadska in orjaška zlata rozga, žlezava in drobnocvetna nedotika, amerikanski 

javor, pelinolistna žvrklja … Učenci spoznajo primere nespolnega razmnoževanja rastlin. 

Poznamo tudi nekaj tujerodnih invazivnih rastlin, ki se razmnožujejo nespolno, zato jih 

lahko omenimo ali celo izvedemo poskus, kot prikazuje priročnik Invazivne tujerodne 

rastline, pri pouku naravoslovja in biologije (Strgulc Krajšek in Bačič, 2013a, str. 11). Ko 

govorimo o razvrščanju rastlin, kjer učenci razvrstijo rastline v bližnjem ekosistemu v širše 

sistematske kategorije z uporabo določevalnih ključev, ne pozabimo uporabiti kot 

določevalni material kakšno invazivko. Primer invazivke lahko podamo tudi, ko govorimo 

o prilagoditvah rastlin na okolje, ko učenci spoznajo razliko med enoletnicami in 

trajnicami,… Invazivke enoletnice so na primer pelinolistna žvrklja, vodna solata, žlezava 

in drobnocvetna nedotika, črnoplodni mrkač, kanadska hudoletnica, trajnice pa kanadska in 

orjaška zlata rozga, orjaški dežen in dresniki. V nadaljevanju učenci razumejo, da pri 

nekaterih rastlinah opraševanje oz. raznašanje semen opravljajo živali,… Primere za to 

lahko poiščemo med invazivkami. Omenimo naprimer učinkovito razširjanje semen z 

vetrom pri velikem pajesenu, žužkocvetnost in s tem povezano medonosnost pri robiniji, 

kanadski in orjaški zlati rozgi - vrstah, ki so jih pomagali širiti čebelarji.  

Tematski sklop, kjer lahko vključimo v učni načrt največ znanja o invazivkah, je vpliv 

človeka na okolje in sicer v 7. razredu osnovne šole. V sklopu poglavja človek spreminja 

ekosisteme, lahko vključimo problematiko pojavljanja invazivk pri nas, ko učenci spoznajo 

pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema, razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo 

z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in 

trajnostnim razvojem, še posebej na zavarovanih območjih … Prav v temu poglavju lahko 

namenimo največ pozornosti le-tem problematičnim vrstam, saj nikjer v učnem načrtu 

osnovne šole pri predmetu naravoslovje ni bolj primerne povezave z biološkimi vsebinami, 

povezane s tujerodnimi rastlinami in živalmi kot prav tukaj. 
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4.3.4 Učni načrt BIOLOGIJA 

V 8. razredu je le malo tematik, kjer bi lahko vključili vsebine tujerodnih vrst, saj se vse 

leto obravnava delovanje človeka. Našla sem le dve mesti, kjer bi lahko omenili dve od 

omenjenih invazivk. Ko učenci govorijo o dihanju, poznajo vzroke in posledice 

najpogostejših bolezni dihal, razumejo negativne vplive drobnih delcev in strupenih snovi 

(kajenje, azbest, inhalacije drog, alergije idr.),…, lahko omenimo pelod ambrozije, saj 

pozno poleti povzroča nemalo ljudem seneni nahod. Ko govorimo o koži, ko učenci 

spoznajo vzroke bolezni in poškodbe kože ter preventivo, ne pozabimo omeniti orjaškega 

dežena, kot zelo strupeno rastlino, ki na podlagi sončne svetlobe povzroča 

fitofotodermatitis.  

V 9. razredu je situacija bolj primerna za vključitev invazivk, saj jih lahko vključimo v tri 

sklope: Biotska pestrost, Biomi in biosfera ter Vpliv človeka na naravo in okolje. V vseh 

treh sklopih je povezava s tujerodnimi vrstami zelo primerna za vključitev. V sklopu 

biotske pestrosti učenci …razumejo, da za ohranjanje biotske pestrosti moramo ohranjati 

tudi različne habitate. V sklopu biomi in biosfera učenci spoznajo, da imajo lahko v 

podobnih biomih različne vrste organizmov podobno ekološko vlogo ter da razumejo, da 

so organizmi (vključno s človekom) imeli in še imajo pomembno vlogo pri spreminjanju 

našega planeta. Ko govorimo o vplivu človeka na naravo in okolje, učenci spoznajo, da 

človekove dejavnosti lahko vključujejo tveganje s potencialno škodljivimi učinki na človeka 

in naravo. Med tvegane aktivnosti spadajo uporaba naravnih virov in pridobivanje 

surovin, rast mest, sprememba uporabe zemljišč in ravnanje z odpadki. Na podlagi teh 

sklopov sem izdelala tudi učno pripravo z naslovom: Posledice človekovih dejavnosti, 

vnašanje tujerodnih vrst v okolje, kjer si lahko pomagate z nasveti, kako bi šolska ura 

lahko potekala. 

4.3.5 Učni načrt IZBIRNI PREDMET 

V 7., 8., in 9. razredu lahko učenci izbirajo med izbirnimi predmeti. En od njih je 

Raziskovanje živih bitij v domači okolici, ki mu je namenjenih 35 ur. Enako število ur je 

namenjenih tudi predmetu Organizmi v naravnem in umetnem okolju ter predmetu 
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Rastline in človek. Pri vseh predmetih je možno in zaželjeno vključiti tujerodne invazivne 

vrste, saj učni načrt to tudi omogoča. Pri predmetu Rastline in človek učni načrt omenja 

tudi tujerodne rastline, kjer bi učni cilj lahko malce poglobili z invazivkami: Učenec 

spozna, da moramo tujerodnim rastlinam zagotoviti podobne razmere kot v njihovem 

avtohtonem okolju. 

4.4  PREGLED SPLETNIH STRANI IN STROKOVNE LITERATURE 

4.4.1 Spletna stran: www.tujerodne-vrste.info 

Na omenjeni spletni strani si lahko ogledamo nekaj splošnih značilnosti naših 

najpogostejših rastlinskih in živalskih tujerodnih invazivnih vrst. Najdemo lahko 

informacije o načinih za naselitev, vplivih na okolje, ukrepih, odstranjevanju in 

ozaveščanju ljudi o invazivnih vrstah v Sloveniji. Spletna stran namenja pozornost tudi 

prvima najobsežnejšima ozaveščevalnima projektoma v Sloveniji Thuja 1 (2008-2009) in 

Thuja 2 (2012-2013), ki sta bila sofinancirana s strani tujih držav z namenom, da bi 

predstavili problem širši publiki, vrtičkarjem in strokovni javnosti. Na podlagi tega so 

strokovnjaki na to temo pripravili več priročnikov, s katerimi si lahko pomagamo 

prepoznati vrste in se naučimo z njimi pravilno ravnati ter tako ohranimo biološko pestrost 

v največji meri. Na tej spletni strani lahko najdemo tudi večino spodaj omenjenih 

priročnikov. Atraktivna rubrika strani je tudi blog, ki ga strokovnjaki redno osvežujejo  z 

zanimivimi novicami. Ker je vsak komentar dobrodošel, stran ponuja tudi komentiranje 

pod članki. Spletna stran je namenjena širši javnosti, učiteljem, strokovnjakom, študentom, 

dijakom in učencem.  

4.4.2 Tujerodne vrste, informativni listi izbranih invazivnih vrst (Jogan 2009)  

V priročniku Tujerodne vrste, informativni listi izbranih invazivnih vrst je na pregleden 

način predstavljenih 18 najbolj problematičnih tujerodnih invazivnih vrst rastlin  in 7 prav 

tako najbolj problematičnih tujerodnih invazivnih vrst živali. Glavni namen izdelanih 

informativnih listov je seznanjanje širše javnosti s tovrstno problematiko in prav tako 

spodbujanje drugih poznavalcev problematike, da se odzovejo. Priročnik je urejen po 

http://www.tujerodne-vrste.info/
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abecednem vrstnem redu strokovnih imen, vsaka vrsta pa je predstavljena po istem vzorcu, 

ki pri invazivnih rastlinah vključuje opis rastline in njenih značilnosti, območje naravne 

razširjenosti ter širjenja, pojavljanje v Sloveniji, navedbe podobnih vrst, opis habitata, 

način razmnoževanja, opis vplivov na biotsko raznovrstnost, zdravje ljudi, gospodarstvo 

ter ukrepe za nadaljnje širjenje. Gradivo je namenjeno naravovarstvenim nadzornikom, 

strokovnjakom, učiteljem, širši javnosti, študentom in dijakom. 

4.4.3 Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst  (Jogan in sod. 2012)  

Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst podaja 

metodologijo za popisovanje tujerodnih rastlin in opise 30 lažje prepoznavnih ter 

potencialno invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji. Prikaže pravilno vzorčenje 

na določeno velikih ploskvah. S pomočjo slikovne karte Slovenijo razdeli po izbranih 

kvadrantih ter predstavi in poda primer popisnega lista. Predlaga nekaj koristnih napotkov 

pred pripravo na teren ter v času popisovanja. Priročnik je namenjen popisovalcem 

invazivk v projektu Thuja 2, opisana metoda pa je primerna tudi za šole.  

4.4.4 Zamenjave invazivnih rastlinskih vrst z neinvazivnimi (Jež 2009) 

Avtor priročnika Zamenjave invazivnih rastlinskih vrst z neinvazivnimi Aljaž Jež v uvodu 

omenjenega priročnika predstavi problem invazivnih in potencialno invazivnih vrst rastlin 

v okrasnem vrtnarstvu in pozove vse kupce k previdnosti do teh. V nadaljevanju razloži, na 

kaj je treba biti pozoren pri zamenjavi invazivnih vrst z neinvazivnimi ter poda konkreten 

primer, kako bi lahko izkoriščali dobrine invazivnih vrst (npr. les robinije), ne da prav te 

uvažamo. V drugem delu predstavi dve preglednici. V prvi preglednici predstavi 32 

zamenjav invazivnih vrst z neinvazivnimi, v drugi pa 22 zamenjav potencialno invazivnih 

vrst z neinvazivnimi vrstami. Imena so navedena po abecednem vrstnem redu latinskih 

imen. V zadnjem delu priročnika je predstavljen opis pomembnejših lastnosti nekaterih 

omenjenih rastlin v tabelah. Priročnik je namenjen vrtnim centrom, vrtičkarjem in drugim 

gojiteljem rastlin, kupcem okrasnih rastlin, čebelarjem, strokovnjakom, ki se ukvarjajo z 

urejanjem krajine in mestnih površin, gozdarjem, širši javnosti, uporaben pa je tudi 
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učiteljem, študentom in dijakom. 

4.4.5 Tujerodne vrste – ubežnice z vrtov (Kus Veenvliet 2009)  

Zloženka Tujerodne vrste – ubežnice z vrtov je napisana na poljuden, izjemno berljiv 

način, namenjena širši javnosti, da ozavesti vse prebivalce Slovenije o problemu tujerodnih 

invazivnih rastlinskih vrst pri nas. Jezik je tako preprost, da jo lahko uporabijo tudi 

osnovnošolci kot gradivo za  seminarske naloge, izdelave plakatov, miselnih vzorcev oz. 

kot gradivo pri biološkem krožku. Zloženka je mešanica vseh osnovnih informacij – 

predstavi tako splošni del o problemu invazivk pri nas, kot tudi slikovito predstavi 

zamenjavo najpogostejših invazivk z neinvazivkami, v okvirčkih opiše izbrane invazivne 

rastline, prav tako pa zloženka vključuje tudi slovarček najpomembnejših neznanih besed. 

Za boljšo predstavo in slikovitejši izgled je v zloženki prav tako prikazanih veliko 

fotografij. Na koncu zloženke pa avtorica predlaga še 20 nasvetov za preprečevanje 

širjenja in vnos nezaželjenih rastlin. Nekaj besed gre tudi tujerodnim invazivnim živalim. 

Zloženka je namenjena širši javnosti, vrtičkarjem, akvaristom, primerna pa je tudi za 

uporabo v šoli.  

4.4.6 Tujerodne vrste – priročnik za naravovarstvenike (Kus Veenvliet 2009) 

Publikacija Tujerodne vrste – priročnik za naravovarstvenike je prvo strokovno gradivo o 

tujerodnih vrstah, ki je napisano v slovenskem jeziku. V prvi fazi je nastalo kot učni 

pripomoček za naravovarstvene nadzornike, ki so se udeležili delavnice o invazivnih vrstah 

septembra 2009 v sklopu projekta Thuja 1. Slednji imajo pomembno vlogo pri zaznavanju 

sprememb v naravi in hkrati so lahko tisti, ki zgodaj obveščajo javnost o širjenju in pojavu 

novih tujerodnih vrst na zavarovanih območjih ter ozaveščajo prebivalce o problematiki, ki 

nam preti in nas pravzaprav že obdaja. Ker je priročnik napisan v preprostem jeziku, je 

primeren tudi za širšo javnost. V uvodu razloži, kaj tujerodna vrsta je, kakšni so načini za 

naselitev in širjenje ter kakšni so vplivi tujerodnih vrst na gospodarstvo, zdravje ljudi, 

ekosisteme in domorodne vrste. V drugem delu se omeji najprej na rastline in kasneje še na 

živali, kjer v nekaj straneh opiše problematiko. Kar več kot tretjina publikacije pa je 

namenjena pravilnemu ravnanju s tujerodnimi vrstami. Poda preventivne ukrepe, posebno 
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pozornost posveti zakonodajnim mehanizmom, odstranitvi vrst in nadzoru. Na koncu je 

tudi slovarček najpogosteje uporabljenih neznanih besed. V celotni publikaciji so ob 

besedilu okvirčki z zanimivim opisom določene invazivke. Prav tako je publikacija 

opremljena tudi s slikovnim gradivom. Priročnik je namenjen naravovarstvenim 

nadzornikom, strokovnjakom s področja naravovarstva, primeren pa je tudi za učitelje, 

širšo javnost, študente in dijake. 
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5   SKLEP 
 

Na podlagi rezultatov diplomskega dela smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

1. Ugotovili smo, da lahko problematiko invazivnih tujerodnih vrst rastlin vključimo v 

naslednje predmete osnovne šole: Naravoslovje in tehnika v 4. in 5. razredu, Naravoslovje 

v 6. in 7. razredu, Biologijo v 8. in 9. razredu ter izbirne predmete Organizmi v naravnem 

in umetnem okolju, Raziskovanje živih bitij v domači okolici ter Rastline in človek, v 7., 8. 

ali 9. razredu. Največ možnosti za vključitev v pouk ponujajo 6., 7. in 9. razred. 

2. Na podlagi spletnih strani osnovnih in srednjih šol smo ugotovili, da je šolskih 

dejavnosti, ki vključujejo problematiko invazivnih tujerodnih vrst, precej malo. Sodeč po 

spletnih straneh šol, je osnovnih šol, ki vključujejo te vsebine v pouk približno 3%, 

srednjih šol pa približno 4%. Gre predvsem za vsebine o naravoslovnih dnevih, razstavah, 

predavanjih, delavnicah, izdelavi plakatov in raziskovalnih nalog. Njihova strokovna 

kakovost je različna.  

3. Ugotovili smo, da je strokovni priročnik o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin v 

slovenskem jeziku, samo en. Ostalih gradiv nismo našli.  

4. Na podlagi priročnika Invazivne tujerodne rastline pri pouku naravoslovja in biologije 

(Strgulc Krajšek in Bačič, 2013a), ki je namenjen učiteljem osnovne šole kot pomoč pri 

obravnavi invazivnih tujerodnih vrst rastlin, smo izdelali učni list: kalitveni poskusi, 10 

informativnih listov za izbrane tujerodne invazivne vrste rastlin ter 2 dodatna predloga za 

praktično uporabo invazivk pri pouku. 

5. Izdelali smo pregled kakovostnih obstoječih virov, ki jih učitelji lahko uporabijo v šoli. 

Pregledali smo spletno stran: www.tujerodne-vrste.info, ter ostale priročnike: Tujerodne 

vrste, informativni listi izbranih invazivnih vrst (Jogan, 2009), Priročnik za sistematično 

kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (Jogan in sod., 2012), Zamenjave 

invazivnih rastlinskih vrst z neinvazivnimi (Jež, 2009), Tujerodne vrste – ubežnice z vrtov 

(Kus Veenvliet, 2009) in Tujerodne vrste – priročnik za naravovarstvenike (Kus Veenvliet, 

2009).

http://www.tujerodne-vrste.info/
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6   POVZETEK (SUMMARY) 

6.1 POVZETEK 

Nekatere tujerodne vrste rastlin zaradi vsesplošne prilagodljivosti na nove razmere 

postanejo invazivne. Povzročajo gospodarsko, ekonomsko in ekološko škodo, prav tako so 

nekatere invazivke zdravju škodljive. Število  le-teh se ves čas povečuje, zato je treba o 

problematiki invazivnih tujerodnih vrst ozaveščati širšo javnost, najbolj pa učence v šolah, 

saj so prav oni naša prihodnost. Odločili smo se, da v okviru diplomske naloge pregledam, 

na kakšen način in koliko šole vključujejo vsebine o invazivkah v svoje aktivnosti in 

izdelam nekaj dodatnih gradiv za uporabo v šoli. 

V prvi fazi sem preučila strokovno literaturo, da sem se seznanila s problematiko. Podatke 

o tem, ali osnovne in srednje šole vključujejo vsebine povezane s tujerodnimi invazivnimi 

vrstami kot del učenja pri pouku, sem poiskala na spletu. Zanimalo me je predvsem, katere 

vsebine so to in kakšna je njihova kakovost. Na temelju ugotovitev, katera učna gradiva že 

obstajajo, sem izdelala nekaj dodatnih gradiv, ki bodo v pomoč učiteljem in učencem. 

Sklicevala sem se na priročnik Invazivne tujerodne rastline pri pouku naravoslovja in 

biologije (Strgulc Krajšek in Bačič, 2013a). Pregledala sem vse učne načrte naravoslovnih 

predmetov osnovne šole in poiskala mesta, kjer bi lahko vključili vsebine invazivnih 

tujerodnih vrst. Pripravila sem tudi seznam že obstoječe literature o invazivnih vrstah in ga 

strokovno predstavila.  

Moje ugotovitve so, da učitelji v osnovnih in srednjih šolah ne posvečajo invazivkam večje 

pozornosti in da je ta tema slabo uporabljena pri pouku. Po letu 2009, ko sta bila izvedena 

projekta Thuja 1 in Thuja 2, je tematika pogosteje uporabljena tudi pri pouku. Trenutno na 

šolah potekajo razstave o tujerodnih vrstah, izvajajo se naravoslovni dnevi v povezavi z 

invazivkami, učenci in dijaki pišejo o njih raziskovalne naloge, izvaja pa se tudi 

izobraževanje za učitelje - kako naučiti in prikazati tujerodne invazivne vrste učencem. V 

sklopu ŠOU, so na osnovnih šolah potekale delavnice o invazivkah. 
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Pri izdelavi gradiv za učitelje in učence, sem se odločila za pripravo učnega lista: kalitveni 

poskusi, izdelavo preglednih informativnih listov določenih invazivk za učence ter 

izdelavo dveh novih primerov uporabe invazivk pri pouku za učitelje po zgledu že 

omenjenega priročnika. Dodatna gradiva bodo učitelji lahko uporabili v nespremenjeni 

obliki, ali pa jih prilagodili svojemu načrtu poučevanja in okolju, v katerem poučujejo. 

V svojem diplomskem delu sem podala več možnosti vključitve invazivnih tujerodnih vrst 

v učne načrte naravoslovnih predmetov, saj trenutno ni niti enega učnega cilja, ki bi 

konkretno omenjal invazivne tujerodne vrste. Možnost vključitve v sklope je sledeča: 

Človek spreminja ekosisteme (7. r), Biotska pestrost, biomi in biosfera ter Vpliv človeka na 

naravo in okolje (9. r), Raziskovanje živih bitij v domači okolici (izbirni predmet), 

Organizmi v naravnem in umetnem okolju (izbirni predmet) ter Rastline in človek (izbirni 

predmet). Prav tako je možno vključiti posamezne invazivke v različne tematike v 6. 

razredu na več mestih v učnem načrtu. 

Pripravila sem pregled literature s strokovnim opisom, ki jo lahko učitelji uporabijo pri 

seznanjanju s problematiko v šolah. Nekatero literaturo, na primer brošuro Tujerodne vrste, 

ubežnice z vrtov (Kus Veenvliet, 2009b) lahko učitelji brez poenostavljanja uporabijo za 

učence pri pouku kot pripomoček, saj je jezik enostaven za razumevanje.  

V prihodnjih letih pričakujemo porast zanimanja za te vrste tako v širši javnosti kot tudi v 

šolah. Vsa izdelana gradiva v moji diplomski nalogi so v skladu s priporočili pedagoške 

stroke, zato so dober pripomoček pri izvedbi pouka. 
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6.2 SUMMARY 

Some of the alien plant species have become invasive because of their general ability to 

adapt to new conditions. These plants cause economic and ecological damage and some of 

them are even harmful to human health. Their number is constantly increasing. It is 

therefore necessary to warn the wider public, especially schoolchildren who represent our 

future, about the issues related to the invasive alien species. So, as part of my graduation 

theses, I examined how and to what extent the contents regarding invasive alien species are 

included in school activities, and to elaborate some additional materials to be used in 

schools. 

Initially I performed a textbook research to familiarize myself with the issue. On the 

Internet I looked for information on whether primary and secondary schools have some 

activities related to invasive alien species. I was especially interested in the nature of these 

contents and the quality of performed tasks. On the basis of findings about existing 

educational materials, I prepared some additional materials designed for teachers and 

schoolchildren. I made reference to the handbook Invazivne tujerodne rastline pri pouku 

naravoslovja in biologije (Strgulc Krajšek and Bačič, 2013a). I also analyzed all syllabuses 

covering natural science topics in primary schools and found areas where subjects 

concerning invasive alien species could be included. Moreover, I prepared a list and the 

respective expert review of the already existing literature on invasive species. 

According to my findings, teachers in primary and secondary schools do not devote much 

attention to invasive alien species and the topic is poorly employed in class. After the 

implementation of the projects Thuja 1 and Thuja 2 in 2009, the topic has been more 

frequently applied also in education. Schools are currently organizing exhibitions on alien 

species, natural history days relating to invasive alien species are being carried out, 

schoolchildren and students are doing some simple research on them and teachers are 

being educated to teach about invasive alien species to schoolchildren. Primary schools 

carried out workshops on invasive species within the framework of ŠOU, the Student 

Organization of the University of Ljubljana. 
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When preparing materials for teachers and schoolchildren I decided to make the following 

worksheets: germination experiments, elaboration of synoptic information papers about 

certain invasive species for schoolchildren and of two new examples of the educational use 

of these species for teachers based on the above mentioned handbook. Teachers can use 

additional materials as they are prepared or they can adapt them according to their own 

lesson plans and to the environment in which they teach. 

In my thesis, I presented several possibilities for including the issue of invasive alien 

species in the natural sciences syllabuses, because for the moment there is not even one 

learning objective which would specifically mention these species. It is possible to include 

its contents in the following sets: Man Changing Ecosystems (7th grade.), Biodiversity, 

Biomes and Biosphere and Human Impact on Nature and Environment (9th g.), Study of 

Living Organisms in Native Environment (elective subject), Organisms in Native and Non-

native Environment (elective subject) and Plants and Man (elective subject). It is also 

possible to include the specific invasive species in various topics for 6th grade 

schoolchildren. 

A literature overview with scientific description, which can be used by teachers in schools 

for familiarizing schoolchildren with this issue is also provided. Certain literature, for 

example the booklet Tujerodne vrste, ubežnice z vrtov (Kus Veenvliet, 2009), can be used 

as a resource in class without any modifications, as the language is plain and 

comprehensible. 

It is anticipated that the interest for these species will increase among wider public, as well 

as in schools in future years. All the material prepared for my thesis is in accordance with 

education science recommendations, therefore a useful instrument for performing in class. 
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